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Punkt 1
Status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 30. april 2019
Resumé
Orientering om forbruget på folkeoplysningsområdet pr. 30. april 2019 og forslag til
udmøntning af overførsel af uforbrugte midler fra regnskabsår 2018. (Beslutning)
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at mindreforbrug på 209.136 kr. overført fra 2018 udmøntes således:
1. Pulje til forbedringer af klubhuse og hytter 11.233 kr.
2. Handleplaner Folkeoplysningspolitik 197.903 kr.
Sagsfremstilling
Opgørelse over forbruget på folkeoplysningsrammen pr. 30. april 2019 er vedhæftet til
orientering (bilag).
Et samlet mindreforbrug på 209.136 kr. er overført fra 2018 til 2019 og
Folkeoplysningsudvalget skal indstille et forslag til udmøntning af de overførte midler til Kultur
og Fritidsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget har udtrykt ønske om at udarbejde nye handleplaner for
folkeoplysningspolitikken. Der har tidligere år været afsat budgetmidler til udmøntning af
handleplaner. I 2019 har folkeoplysningsudvalget afsat 100.000 kr. til udmøntning, hvoraf
75.000 kr. er disponeret til den nuværende handleplan: Fleksibel og effektiv udnyttelse af
faciliteter.
Beløbet er disponeret til optælling af deltagere i gymnastiksale og haller, herunder indkøb af
kameraer til opsætning i idrætshaller, gymnastiksale mv.
Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes flere midler til udførelse af handleplanerne.
Lovgrundlag
Kommunelafuldmagten, idet kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og
idrætsområdet iom kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
I forbindelse med årsafslutning for 2018 er der sket en forskydning i forhold til en udgift på
11.233 i forbindelse med en bevilling i 2018 fra puljen til forbedring af klubhuse og hytter på
11. 233 kr., der er betalt i 2019. Det resterende beløb udgør 197.903 kr.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Punkt 1 og 2 anbefalet.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Folkeoplysningsområdet budget og forbrug 300419
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Punkt 2
Tilforordnet fra Frivilligcentret i Folkeoplysningsudvalget (beslutning)
Resumé
Forslag om udpegning af tilforordnet fra Lyngby-Taabæk Frivilligcenter til
Folkeoplysningsudvalget for den restende udvalgsperiode 2018-21.
Indstilling
Forvaltningen forslår, at udvalget godkender, at Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter anmodes om
at udpege en tilforodrnet til Folkeoplysningsudvalget for den resterende udvalgsperiode 201821.
Sagsfremstilling
I forbindelse med behandling af handleplan for Frivillighed og Medborgerskab for 2019 på
folkeoplysningsudvalgets møde d. 19. marts 2019 ønskede udvalget at udpege en tilfordnet til
Folkeoplysningsudvaglet fra Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter. Ønsket er, at styrke samarbejdet
og dialogen mellem det folkeoplysende område og det frivillige sociale område.
Udvalgsformanden har drøftet forslaget med formanden for frivilligcentrets bestyrelse og
tilbagemeldingen er, at frivilligcentret er interesseret i at udpege en tilforordnet til
Folkeoplysningsdudvalget. Forvaltningen foreslår derfor, at frivilligcenteret anmodes om at
udpege en tilforordnet til Folkeoplysningsudvalget for den resterende udvalgsperiode 2018-21.
Jf. vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune § 3 kan
folkeopysningsudvalget udpege tilforordnede fra andre tilgrænsende områder (bilag).
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. .
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Vedtaegt Folkeoplysningsudvalget_Godkendt 17-12-2015 (1)
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Punkt 3
Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter
(Orientering)
Resumé
Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 procedure for håndtering af foreningers forslag til
udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter. I følge proceduren skal forvaltningen én gang årligt i
samarbejde med Folkeoplysningsudvalget foretage en samlet vurdering af de indkomne ønsker
det seneste år, således at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget kan få et overblik
forud for budgetforhandlingerne. Der er modtaget otte ønsker, der løbende er forelagt Kulturog Fritidsudvalget til orientering. Forvaltningens vurdering af ønskerne fremlægges til
orientering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 21. juni 2018 godkendte Økonomiudvalget nedenstående procedure for håndtering af
foreningers ønsker og forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter:
1. Alle ansøgninger - uanset modtager - videregives til forvaltningens kultur- og
fritidsafdeling.
2. Forvaltningen kvitterer for ansøgning og indgår eventuelt i en dialog med foreningen i
forhold til uddybning af ansøgningen.
3. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om modtagelsen af den enkelte ansøgning snarest
muligt efter modtagelsen (på en meddelelse).
4. Alle ansøgninger og behov, som forvaltningen har kendskab til, registreres et samlet
sted.
5. Én gang årligt i foråret foretager forvaltningen i samarbejde med
Folkeoplysningsudvalget en vurdering af ansøgninger ud fra behov og potentialer set i
forhold til eksisterende faciliteter, fordelingen af hal- og banekapacitet samt Idræts- og
Bevægelsesstrategien.
6. Liste med alle ansøgninger og forvaltningens vurdering forelægges Kultur-og
Fritidsudvalget og Økonomiudvalget primo 2. halvår.
Proceduren er vedtaget med henblik på dels at behandle foreningernes ønsker ens, og dels for
at give udvalgene mulighed for at foretage en helhedsorienteret og strategisk prioritering af
ønskerne.
Forvaltningen har det seneste år modtaget otte ønsker, der er oplistet og kort beskrevet i
vedhæftede oversigt (bilag). Ønskerne omfatter udvidelse af en eksisterende samt etablering
af en ny badmintonhal, tre kunstgræsbaner på forskellige anlæg, en ny bordtennishal, et
springgymnastikcenter (springgrave) og indendørs træningsfaciliteter i en roklub.
Ansøgningerne er vedhæftet (bilag).
Forvaltningen afholdt den 15. januar 2019 møde, hvor de otte foreninger var inviteret. På
mødet orienterede forvaltningen om den videre proces, og at ønskerne bliver forelagt med
henblik på at gøre udvalgene opmærksomme på ønskerne forud for de kommende
budgetforhandlinger, hvilket er årsagen til, at sagen fremlægges nu, og ikke først primo 2.
halvår, jf. ovenstående procedure punkt 6.
Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag), hvor ønskerne vurderes i forhold til fx
• Relevans i forhold Idræts- og Bevægelsesstrategien
• Værdi for pengene og eventuelle "spillover effekter" som fx frigivelse af haller/andre
faciliteter eller alternative løsninger
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•
•

Hvilke eksisterende anlæg til samme sportsgren har vi i forvejen?
Kommuneplanforhold o.l.

Vurderingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af centrene i forvaltningen.
Ingen af ønskerne kan karakteriseres som nødvendige, men det fremgår af forvaltningens
vurdering, at nogle af ønskerne er mere relevante end andre i forhold til opgradering af
træningsfaciliteter til et nutidigt niveau eller i forhold til udvidelse af kapaciteten for en
sportsgren.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten, idet Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og
idrætsområdet iom kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er ikke afsat eller prioriteret anlægs- og
driftsmidler til ønskerne.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne er omfattet af et anlægsloft, der
regulerer det samlede tilladte niveau af anlægsinvesteringer. Alle de kommunale
anlægsudgifter indgår heri – uanset eventuel medfinansiering fra eksterne parter.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdering af foreningsønsker
Oversigt over foreningsønsker 2018-2019
Lyngby Badminton Klub
Virum Sorgenfri Badminton Klub - hal
Virum-Sorgenfri Bordtennisklub
LG Gymnastik
Lyngby Roklub - forplads - bådebroer - træningssal
B82
Virum-Sorgenfri Boldklub - Kunstgræs
Lyngby Boldklub 1921
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Punkt 4
Tilskud til foreningsejede klubhuse, tennishaller og leje af bowlingbaner
(Orientering)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen
2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedrørende
driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Der ydes forskellige typer af tilskud til seks
foreninger, som beskrives i denne sag. Efterfølgende vil forvaltningen fremlægge særskilte
sager i forhold til gennemgang og vurdering af de forskellige tilskud.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har undersøgt forbrug og aftaler vedrørende driftstilskud til foreningsejede
ejendomme med henblik på at vurdere muligheden for at fortsætte de forskellige driftstilskud.
Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til foreningsejendomme. Tilskuddene er forskellige,
aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige, men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes
muligheder for at støtte idrætten.
Følgende foreninger får tilskud fra puljen:
•
•
•
•
•
•

LKI (Gymnastikforening, driftstilskud til klubhus på Carlshøjvej 2, Lyngby - kommunal
grund)
Lyngby Cycle Club (driftstilskud til klubhus på Carlshøjvej 6, Lyngby - kommunal grund)
Skovridergårdens Tennisklub (Tilskud til foreningsejede tennisbaner, Skovriderstien 5,
Virum)
Bowlingklubben Rolling Stones (leje af bowlingbaner i Herlev)
Lyngby-Tennis Klub (driftstilskud til tennishal, Lundtoftevej 53B, Lyngby)
Virum-Sorgenfri Tennisklub (driftstilskud til tennishal, Boelvej 10, Sorgenfri)

På grund af tilskuddenes forskelligartede karakter har forvaltningen valgt at opdele
undersøgelsen og behandlingen i tilskuddene i særskilte sager.
"Tilskud til Bowlingsklubben Rolling Stones leje af bowlingbaner" og "Tilskud til Lyngby Tennis
Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-22" fremlægges på denne dagsorden.
De tre øvrige tilskud til henholdsvis Skovridergårdens Tennisklub, LKI og Lyngby Cycle Club
behandles i særskilte sager i 2. halvår 2019.
Skovridergårdens Tennisklub modtager tilskud til klargøring og pasning af tennisbaner. Fem
tennisklubber modtager et årligt driftstilskud til klargøring og pasning af udendørs tennisbaner.
Fire af de fem klubber modtager tilskuddet til klargøring og pasning af kommunale baner, som
klubben har råderet over. Den sidste, Skovridergårdens Tennisklub, modtager tilskud til
klargøring og pasning af deres egene tennisbaner. Tilskuddet ydes ud fra samme
beregningsgrundlag uanset om banerne er kommunale, lejet eller ejet af foreningen selv.
Tilskuddet til Skovridergårdens Tennis Klub ydes fra puljen til foreningsejede ejendomme, da
der er tale om tilskud til en privatejet facilitet. De øvrige tilskud ydes fra kommunens budget
til ejendomsdrift. Tilskuddene prisfremskrives. Klubben har i 2019 modtaget 40.000 kr. i
tilskud.
LKI og Lyngby Cycle Club modtager driftstilskud til deres klubhuse. Der blev senest set på
disse lokaletilskud i 2007, hvor det blev besluttet, at viderefører aftalerne om driftstilskud jf.
kommunalfuldmagtsreglerne til de to foreninger. Her blev det vurderet, hvilke konsekvenser
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det kunne få for foreningerne, såfremt tilskuddet blev omlagt til lokaletilskud jf.
Folkeoplysningslovens bestemmelser.
For begge foreninger gælder det, at foreningerne i gennem mange år har modtaget tilskud til
drift af huset. Beløbet er prisfremskrevet. Begge foreninger lejer deres klubhuse ud til private.
Forvaltningen er ikke i besiddelse af de oprindelige aftaler. Foreningerne har i 2019 hver
modtaget 45.000 kr. i tilskud til drift af huset.
Bowlingklubben Rolling Stones modtager tilskud til leje af bowlingbaner hos Fun City Sport i
Herlev. I 2018 modtog foreningen 31.101 kr. i tilskud. Tilskuddet kan variere fra år til år.
Klubben har altid lejet bowlingbaner uden for kommunen, da der aldrig har været
bowlingbaner i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub modtager tilskud til drift af egne
haller. Foreningerne har modtaget tilskud siden opførelserne i 1990'erne. Den seneste
tilskudsmodel, der er ens for begge foreninger, er indført i 2009 og siden opdateret i 2013 i
forhold til medlemstal, antal af banetimer mv.
Lovgrundlag
Kommunen varetager opgaver inden for fritids-, kultur og idrætsområdet i overensstemmelse
med kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Størstedelen af tilskuddet går til de to tennisklubber. I 2019 er budgettet på 887.900 kr. heraf
modtager de to tennisklubber til sammen 712.837 kr
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
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Punkt 5
Tilskud til Lyngby-Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-22
(beslutning)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen
2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedrørende
driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Undersøgelsen vil beskrive forbrug og aftaler
vedrørende driftstilskud til foreningsejede ejendomme med henblik på at vurdere muligheden
for at fortsætte de forskellige driftstilskud. Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til
foreningsejendomme. Tilskuddene er forskellige, aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige,
men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes muligheder for at støtte idrætten.
I denne sag fremlægges forslag til forskellige mulige tilskudsmodeller mhp. fornyelse af
driftstilskud for perioden 2020-2022 til to foreningsejede tennishaller, ejet af henholdsvis
Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at nuværende model 1 fortsætter, og at forvaltningen bemyndiges til at
indgå en ny 3-årig aftale om driftstilskud til henholdsvis Lyngby Tennis Klub og VirumSorgenfri Tennisklub gældende for 2020-22 med et opsigelsesvarsel på seks måneder.
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2016 at forlænge driftsaftaler om tilskud til
henholdsvis Lyngby Tennis Klubs og Virum-Sorgenfri Tennisklubs foreningsejede tennishaller
med henblik på at undersøge alternative modeller for driftstilskud. Kommunen har ydet tilskud
til de to klubber siden 1996. Arbejdet blev imidlertidig sat i bero på grund af Lyngby Tennis
Klubs ansøgning om støtte til finansiering af nyt tag på deres tennishal. Af hensyn til de to
tennisklubbers økonomiske forpligtigelser, herunder fortsatte drift, blev driftsaftalerne
forlænget to år til udgangen af 2019, således at forvaltningen i 2019 skulle fremlægge mulige
modeller for driftstilskud.
Klubberne modtager tilskud fra puljen til foreningsejede ejendomme under aktivitetsområdet
Folkeoplysning sammen med fire andre foreninger og er derfor en del af den undersøgelse af
tilskud fra denne pulje, som Kultur- og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen om at foretage
på baggrund af analysen af folkeoplysningsområdets økonomi fra 2018. Tilskuddene til de de
seks foreninger er aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige. Tilskuddene ydes efter
Kommunalfuldmagtens muligheder for at støtte idrætten.
Nuværende beregningsmodel for driftstilskud til de to tennisklubber
Der er årligt afsat et fast budget til fordeling mellem de to klubber. I 2019 er der afsat
712.837 kr. Beløbet prisfremskrives.
Beregningsmodellen fordeler forholdsmæssigt den budgetramme, der er afsat til tilskud til de
to tennishaller. Den nuværende beregningsmodel blev udarbejdet i 2009. Selvom tilskuddet
ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten, følger tilskuddet principperne for lokaletilskud, jf.
Folkeoplysningsloven om, at tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Medlemstal for
børn og unge under 25 år indgår sammen med aktivitetstimetal og antal baner som parametre
i den nuværende beregningsmodel. Aftaleperioden har hidtil været på 3 år.
Beregningen (bilag) er kun foretaget ved indgåelse af nye aftaler og ikke hvert år eller ved
forlængelser af aftaler, dvs. beregningen er ikke justeret løbende i aftaleperioden fx i
forbindelse med indberetning af medlemstal. Således er der sidst sket en beregning tilbage i
2013 ved indgåelse af de nuværende aftaler.
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Mulige modeller
Forvaltningen har identificeret fire forskellige modeller, som tilskuddet kan ydes og beregnes
efter. Modellerne skitseres kort nedenfor og er nærmere beskrevet i notatet "Muligheder for
driftstilskud til foreningsejede tennishaller" (bilag)
•

Model 1: Nuværende model med en aftaleperiode på 3 år, hvor fordelingen af den
afsatte ramme beregnes i forhold til antal medlemmer under 25 år, aktivitets- og
baneantal i optalt i aftalens år 1, hvorefter beløbet prisfremskrives i år 2 og 3.

Fordelen ved denne model er, at den følger principperne for lokaletilskud, jf.
Folkeoplysningsloven, hvor tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Foreningerne
kender beløbet og kan lægge budget herefter i aftaleperioden. Udgiften kan afholdes inden for
det nuværende budget.
•

Model 2: Tilskud ydes som i model 1, dog således at fordelingen af den afsatte ramme
genberegnes i forhold til antal medlemmer, aktivitets- og banetimer hver år i
aftaleperioden.

Fordelen for klubberne ved denne model er, at tilskuddet i større omfang afspejler den aktuelle
fordeling af antallet af medlemmer under 25 år i de to klubber. Udgiften kan afholdes inden for
det nuværende budget.
Ulempen for klubberne ved modellen er, at foreningerne ikke kender beløbet på driftstilskuddet
fra år til år, hvilket giver en usikkerhed i forbindelse med den årlige budgetlægning.
•

Model 3: Tilskuddet omlægges til tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25, hvor
der ydes tilskud på minimum 65 % at de samlede driftsudgifter. Omfatter aktiviteten
deltagere over 25 år, kan tilskuddet jf. Folkeoplysningsloven nedsættes
forholdsmæssigt ud fra regler fastsat af Kommunalbestyrelsen. I Lyngby-Taarbæk
Kommune sker dette, hvis antallet af medlemmer over 25 år udgør 10 % eller mere af
det samlede medlemstal.

Fordelen for kommunen ved modellen er, at kommunen ud fra de aktuelle medlemstal får en
mindre udgift til driftstilskud til foreningsejede tennishaller, da begge foreningers antal af
medlemmer over 25 år udgør henholdsvis 50 % af Virum-Sorgenfri Tennisklub og 60 % for
Lyngby Tennis Klubs samlede medlemstal.
Ulempen for klubberne ved modellen er, at klubberne vil opleve en halvering af deres
nuværende driftstilskud. Endvidere kan modellen fjerne incitamentet til at udleje baner til
medlemmer over 25 år eller til ikke-medlemmer, da denne indtægt fratrækkes driftsudgifterne
inden lokaletilskuddet beregnes. En indtægt som udgør en stor andel af foreningernes
indtægter til dækning af driften af tennishallerne.
I denne model er det vigtigt at have for øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra år til
år. Det betyder, at det lokaltilskud som fx andre idrætsforeninger og spejdergruppe i dag
modtager under denne model varierer fra år til år, hvorfor forbruget fra budget til lokaletilskud
er ikke-styrbart. Det vil også gøre sig gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal
varierer fra år til år.
•

Model 4: Tilskuddet ydes med afsæt i antallet af aktivitetstimer, som er en anden
mulighed for at beregne lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25. Her
ganges aktivitetstimertallet med 65 % af KLs takst til beregning af lokaletilskud til
idrætshaller, men fortsat med fradrag i forhold til medlemmer over 25 år.
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Fordelen for klubberne ved denne model er, at med udgangspunkt i seneste kendte
aktivitetstimetal fra begge klubber fra 2013, så vil begge klubber opleve en væsentlig
forøgelse af deres lokaletilskud på mere end en fordobling.
Ulempen ved modellen er, at der vil være manglende budget til den øgede udgift på
Folkeoplysningsrammen. Tilskuddet kan endvidre overstige foreningens driftsudgifter.
Bortfald af tilskud
Alternativt til de fire modeller ovenfor kan tilskuddet helt bortfalde, da tilskuddet ikke er
lovpligtigt. Tennisklubberne vil dog her ikke blive stillet lige med de øvrige foreninger, som
modtager lokaltilskud til foreningsejede faciliteter, klubhuse og mødehytter eller får stillet
kommunale faciliteter til rådighed vedlagsfrit.
Som konsekvens heraf vil foreningerne skulle skabe flere indtægter for at få driften til at løbe
rundt. Det kan enten ske ved at øge medlemskontingentet, som i forvejen er relativt højt i
forhold til andre foreninger i kommunen, eller øge beløbet for medlemstkontingentet for
medlemmer over 25 år og ikke-medlemmer, som lejer sig ind ad hoc. Det er usikkert, hvordan
dette vil påvirke aktiviteten og dermed det samlede niveau for indtægter.
Med udgangspunkt i ovenstående modeller peger forvaltningen derfor på, at den nuværende
model 1 fortsætter, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 3-årig aftale om
driftstilskud gældende i perioden 2020-22 med et opsigelsesvarsel på seks måneder.
Lovgrundlag
For model 1 og 2 Kommunalfuldmagten, hvorunder kommunen kan varetage opgaver inden for
fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
For model 3 og 4 Folkeoplysningsloven § 25 om lokaltilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde.
Økonomi
For så vidt angår model 1-2 afholdes udgiften indenfor den afsatte ramme.
Model 3 vil i 2019 give en mindreudgift på 324.000 kr. I denne model er det vigtigt at have for
øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra år til år. Det betyder i dag, at det lokaltilskud
som fx andre idrætsforeninger og spejdergruppe, modtager under denne model varierer fra år
til år, hvorfor forbruget fra budget til lokaletilskud er ikke-styrbart. Det vil også gøre sig
gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal variere fra år til år samt, at lejeudgiften.
For så vidt angår model 4 vil det kræve en forøgelse af rammen på ca. 0,5 mio kr.
Ved indgåelse af driftsaftalerne i 2013 blev der i aftalerne tilføjet et opsigelsesvarsel på 6
månders, så der er mulighed for at forhandle nye aftaler ved en evt. budgetreduktion i
aftaleperioden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Anbefalet.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
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Bilag
•
•

Beregningsmodel tilskud tennishaller
Muligheder for driftstilskud til foreningsejede tennishaller
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Punkt 6
Tilskud til Bowlingsklubbe "Rolling Stones´" leje af bowlingbaner (beslutning)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen
2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedrørende
driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Undersøgelsen vil beskrive forbrug og aftaler
vedrørende driftstilskud til foreningsejede ejendomme med henblik på at vurdere muligheden
for at fortsætte de forskellige driftstilskud. Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til
foreningsejendomme. Tilskuddene er forskellige, aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige,
men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes muligheder for at støtte idrætten.
Denne sag beskriver tilskud til Bowlingklubben Rollings Stones, som modtager tilskud til leje af
bowlingbaner i Herlev.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at tilskud til Bowlingklubben Rolling Stones på ca. 30.000 kr. årligt
bortfalder.
Sagsfremstilling
Bowlingklubben Rolling Stones
Bowlingklubben modtager tilskud til leje af bowlingbaner hos Fun City Sport i Herlev. I 2018
modtog foreningen 31.101 kr. i tilskud, som kan varierer årligt afhængig af lejeudgiften. Ifølge
foreningens regnskab for 2018 havde foreningen en lejeudgift til bowlingbaner på 114.270 kr.
Kommunens tilskud dækker således ca. 37 % af den samlede lejeudgift. Foreningen har 30
aktive medlemmer, heraf et medlem under 25 år.
• 2 medlemmer har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.
• 7 medlemmer har bopæl i Herlev Kommune
Der resterende medlemmer fordeler sig med 1-3 medlemmer fra følgende 10 kommuner:
Albertslund, Rødovre, Glostrup, Ballerup, København, Brøndby, Furesø, Greve, Taastrup og
Egedal. Foreningens medlemskontingentet er 300 kr. pr. måned.
Da foreningen kun har to medlemmer med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune og syv
medlemmer fra Herlev Kommune, samt at deres aktivitet foregår i Herlev Kommune, vurderer
forvaltningen, at foreningens aktivitet ikke længere har et tilhørsforhold til Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Endvidere er kun ét medlem under 25 år. Hvis tilskuddet blev omlagt til at følge
Folkeoplysningslovens bestemmelser for lokaletilskud, ville det ske efter principperne om, at;
• kommunen alene er forpligtiget til at yde lokaletilskud til medlemmer under 25 år, og
• der sker et forholdsmæssigt fradrag såfremt antallet af medlemmer over 25 år udgøre
mere end 10 % af det samlede medlemstal.
Forvaltningen anbefaler derfor, at tilskuddet bortfalder med virkning fra 2020. Forvaltningen er
i dialog med foreningen og har tilbudt hjælp til at gå i dialog med Herlev Kommune.
Lovgrundlag
Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse
med kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Der er i 2019 afsat et budget på 887.900 kr. til tilskud til foreningsejede ejendomme på
aktivitetsområde Folkeoplysning. Størstedelen af tilskuddet går til Lyngby Tennis Klub og
Virum-Sorgenfri Tennisklub. Af det samlede budget på 887.900 kr. modtager de to
tennisklubber til sammen 712.837 kr.
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Et ophør af tilskuddet til Bowlingklubben Rolling Stones vil give et mindreforbrug af puljen på
ca. 30.000 kr. årligt, som kan anvendes til andre formål inden for Folkeoplysningsrammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Anbefalet.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Tilskud til foreningsejede klubhuse og faciliteter
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Punkt 7
Status på Idræts- og Bevægelsesstrategi (Orientering)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2019 Handleplan for Idræts- og
Bevægelsesstrategien 2019-2021. Derudover anbefalede Kultur- og Fritidsudvalget Idræts- og
Bevægelsesstrategien, der forventes endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj
2019. Forvaltningen forelægger de indkomne høringssvar, forslag til en revideret og endelig
Idræts- og Bevægelsesstrategi samt godkendt handleplan 2019-2021, med henblik på at give
Folkeoplysningsudvalget en status på arbejdet med Idræts- og Bevægelsesstrategien samt
Handleplan 2019-2021.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status på Idræts- og Bevægelsesstrategi tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi gældende fra 2019 er udarbejdet med afsæt i
Idans undersøgelse af borgernes Motions- og Sportsvaner primo 2018,
borgerinddragelsesprocesser såsom efterårets StratEvent, workshops og interviews samt
konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører.
Strategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" og indeholder udover en
vision også en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og
bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Idræts og Bevægelsesstrategi - med synlige
rettelser" er vedlagt (bilag).
Fokusområder
Strategien indeholder tre fokusområder:
1. Attraktive idrætsanlæg og uderum, der omhandler øget tilgængelighed til idræts- og
bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesområder, herunder
naturområder og stier.
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud, der omhandler fleksible idræts- og motionstilbud.
Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle.
3. Stærke foreninger og samarbejde, der omhandler udvikling af idræts- og
bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne aktører.
Udkast til ny Idræts- og Bevægelsesstrategi har været i høring fra den 11. februar 2019 til den
11. marts 2019 med henblik på at supplere den hidtige inddragelse. I perioden er der
indkommet 13 høringssvar fra lokale råd, borgere, idrætsforeninger og idrætsaktører.
Derudover er der indkommet høringssvar fra fagudvalg. En del af høringssvarene efterspørger
konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle
høringssvar er vedlagt i deres fulde form (bilag).
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvar og håndtering (bilag), der
indeholder hovedpointer fra alle høringssvarene, med angivelse af forvaltningens
bemærkninger samt forslag til håndtering. Herunder om forslaget medtages i forvaltningens
videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lignende. Efter endelig vedtagelse af strategien
klargøres den til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning.
Handleplan
Forvaltningen har sideløbende med høringsperioden udarbejdet forslag til Handleplan 20192021 (bilag), der blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2019. Handleplanen
indeholder i alt 24 indsatser, der understøtter implementering af Idræts- og
Bevægelsesstrategien.
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Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten. Kommunen varetager opgaver inden for fritids-, kultur- og
idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien
Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf.
budgetaftalen 2017-20. Derudover er der ved 3. anslået regnskab 2018 overført et
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 til 2019 til det videre arbejde med strategien, herunder
til finansiering af en ét-årig projektstilling, der udløb i foråret 2019.
Der er endvidere med budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr.
årligt til konkret prioritering af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendelse i forligskredsen.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj, at lægge puljen sammen med de øvrige
midler afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Det årlige budget til Idræts- og
Bevægelsesstrategien udgør herefter 0,5 mio. kr.
Finansiering af indsatserne i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-2021
Udgifterne til implementering af de ni indsatser med finansieringsbehov i Handleplan for
Idræts- og Bevægelsesstrategien samt opsætning, trykning og distribution af strategien udgør
samlet set 1,555 mio kr. og afholdes inden for rammen til Idræts- og Bevægelsesstrategien i
perioden 2019-2021 (bilag).
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2019, at der øremærkes 230.000 kr. fra
budgettet i 2019, som overføres til budgettet for 2020 i forbindelse regnskabsafslutningen.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•
•
•
•

Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser
Høringssvar - Idræts- og Bevægelsesstrategi
Oversigt over høringssvar og håndtering - Idræts- og Bevægelsesstrategi
Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi
Finansieringsforslag handleplan - Idræts- og Bevægelsesstrategi
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Punkt 8
Handleplan for Folkeoplysningspolitikken (Orientering)
Resumé
Kommunens Folkeoplysningspolitik blev godkendt i slutningen af 2012 og i 2016 godkendte
Kultur- og Fritidsudvalget handleplan for politikken. Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen
har siden arbejdet med planerne, og de fleste er afsluttet. Forvaltningen fremlægger status på
handleplanerne mhp. på en drøftelse af at udarbejde en ny handleplan.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget drøftede den 19. marts 2019 det videre arbejde med handleplanen for
folkeoplysningpolitikken. I den forbindelse aftalte udvalget, at der skal gøres status i forhold til
den nuværende handleplan mhp. at udarbejde en ny. Siden udarbejdelsen i 2016 er
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab godkendt, hvor også Folkeoplysningsudvalget er
involveret, bl.a. ved repræsentation i Aktionsgruppen, der er nedsat med henblik på
igangsætning af initiativerne af handleplanen.
I forbindelse med både Kulturstrategien og Idræts- og Bevægelsesstrategien, er der
udarbejdet handleplaner, der er godkendt i hendholdsvis april og maj 2019.
Dialgomødet med Kultur- og Fritidsudvalget, der er afholdt den 28. maj 2019 omhandlede
handleplan for Folkeoplysningspolitikken.
Folkeoplysningspolitikken og handleplanen er vedhæftet (bilag).
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Økonomi
Der er på folkeoplysningsrammen afsat 100.000 kr. i 2019, hvoraf ca. 75.000 kr. er
disponeret.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Drøftet. Handleplanen fra 2016 er udført og lukkes, og udvalget ønsker at udarbejde nye
handlinger.
Udvalget ønsker et temamøde efter sommerferien med inspiration til at udarbejde en ny
handleplan.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•

Handleplan Folkeoplysningspolitik - status maj 2019
Folkeoplysningspolitikken 2012
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Punkt 9
Opstartstilskud til ny aftenskole - Kulturskolen (beslutning)
Resumé
Ansøgning fra Kulturskolen cfl om opstartstilskud fra Start- og udviklingspuljen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilges 5.600 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2019.
Sagsfremstilling
Kulturskolen clf søger om opstartstilskud på 5.600 kr. til dækning af lærer- og lederløn samt
annoncering i 2019, jf. vedhæftede ansøgning (bilag). Foreningen er en ny aftenskole i
Lyngby-Taarbæk Kommune godkendt i april 2019 og indgår derfor ikke i den ordinære
fordeling af leder- og lærerløn for 2019.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Økonomi
Foreningen forventer en samlet i 2019 til lærer- og lederløn på 7.609,44 kr. Forvaltningen har i
samarbejde med foreningen beregnet, hvad foreningen kunne få såfremt den indgik i
fordelingsforslaget for 2019 til lærer- og lederløn. Beregningen viser, at foreningens tilskud
ville være 2.900 kr. i 2019.
Forvaltningen indstiller derfor at Kulturskolen cfl bevilges et tilskud på 2.900 kr. til lærer- og
lederløn i 2019 samt tilskud til annoncering på 2.700 kr, i alt 5.600 kr.
Start- og udviklingspuljen er i 2019 på 197.280 kr. Heraf er der i forvejen bevilget 53.800 kr.
jf. vedhæftede oversigt over Start- og udviklinspuljen (bilag).
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.

Bilag
•
•

Oversigt Start- og udviklinspuljen
Ansøgning fra Kulturskolen
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Punkt 10
Ansøgning om tilskud til bordtennisprojekt for ældre (beslutning)
Resumé
Ansøgning fra Virum Sorgenfri Bordtennisklub om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til
opstart af "Bordtennis for ældre".
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilges 7.750 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2019.
Sagsfremstilling
Virum Sorgenfri Bordtennisklub ønsker i samarbejde med Ældresagen og FIL at igangsætte et
projekt for at få flere ældre til at dyrke sport, her med bordtennis som omdrejningspunkt jf.
vedhæftede ansøgning (bilag).
Foreningen ansøger om et tilskud fra Start- og Udviklingspuljen på 9.000 kr. til dækning af
materialer og annoncering på 6.500 kr og instruktør ved opstart på 2.500 kr.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Jf. retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen kan der kun bevilges tilskud til instruktør på
50 % af udgiften. Derfor foreslår Forvaltningen, at der bevilges 7.750 kr. til "Bordtennis for
ældre."
Start- og udviklingspuljen udgør i 2019 197.280 kr. Heraf er 53.800 kr. bevilget.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Ansøgning - Bordtennis for ældre"
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Punkt 11
Ansøgning om tilskud til etablering af Disc Golfbane i Virumparken fra Start- og
udviklingspuljen (Beslutning)
Resumé
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. november 2018 orienterede forvaltningen udvalget
om ansøgning modtaget om etablering af en disc golfbane i kommunen. Udvalget bad på
Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. marts forvaltningen om at undersøge, om banen kan
etableres i Virumparken. Forvaltningen har undersøgt om det er muligt i forhold til gældende
lokalplan mv. og fremlægger en revideret ansøgning om tilskud til etablering af banen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilges 68.180 kr. fra Start- og udviklinspuljen til indkøb af
kurve mv. til etablering af disc golfbane under forudsætning af, at den kan etableres i
Virumparken.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra to initiativtagere, der ønsker at etablere en
disc golf bane i kommunen, jf. vedhæftede ansøgning og tilbud på udstyr (bilag).
Forud for modtagelsen af ansøgningen har forvaltningen sammen med FILs formand afholdt
møde med initiativtagerne for at høre mere om aktiviteten, målgruppen mv. Initiativtagernes
erfaring er, at disc golf tiltrækker familier m.fl. og at det ikke er en sport, som man
nødvendigvis skal dyrke i en forening, men netop en bevægelsesaktivitet, der appellerer til
uorganiserede udøvere og familier.
Ansøgerne deltog med aktiviteten til skolernes Forårsfestival den 9. maj 2019 og introducerede
dermed aktiviteten til tre forskellige skoler. Derudover har ansøgerne afprøvet aktiviteten i
Virumparken, hvor flere borgere henvendte sig for at høre mere om aktiviteten.
Forslaget om etablering af en disc golfbane er i tråd med den kommende Idræts- og
Bevægelsesstrategi, og de tilhørende handleplaner.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §6, stk. 3, pulje til udviklingsarbejde inden for lovens område.
Økonomi
Start- og udviklingspuljen udgør i 2019 197.280 kr. hvoraf 53.800 kr. er disponeret til andre
initiativer.
Udover udgiften til indkøb af kurve mv. vil der være en udgift til nedgravning og etablering af
selve banen. Udgiften hertil søges bevilget fra puljen til handleplanen for Idræts- og
Bevægelsesstrategien, der administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•

Ansøgning om etablering af Disc golfbane i Virumparken
Tilbud-på-9-hullers-disc-golf-bane-i-Lyngby
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Punkt 12
Sekretariatsbetjening - Aktionsgruppen (Beslutning)
Resumé
Forslag om at Folkeoplysningsudvalget midlertidigt varetager sekretariatsbetjeningen af
Aktionsgruppen for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.
Indstilling
Formanden for Folkeoplysningsudvalget foreslår, at Folkeoplysningsudvalget varetager
sekretariatsbetjeningen af Aktionsgruppen for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.
Sagsfremstilling
Da Frivilligcenteret for tiden er uden daglig leder, har repræsentanterne fra
Folkeoplysningsudvalget i Aktionsgruppen for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
foreslået, at sekretariatsbetjeningen varetages af Folkeoplysningsudvalget, indtil bestyrelsen
fra Frivilligcenteret har ansat en ny leder.
Lovgrundlag
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
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Punkt 13
Meddelelser
Sagsfremstilling
1. Nye foreninger
"Arkæologiklubben Flækken" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening efter
Folkeoplysningslovens § 4, stk. 2. Vedtægt godkendt på foreningens ekstraodinære
generalforsamling den 22. marts 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningen har til formål, at
skabe et fællesskab omkring og interesse for amatørarkæologien, gennem foredrag,
undersøgelser, udgravninger og social arrangementer.
Aftenskolen "Kulturskolen cfl" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening efter
Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1. Vedtægt godkendt på foreningens stiftende
generalforsamling den 4. april 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningens har til formål at
udbyde folkeoplysende voksenundervisning, der fremmer kundskab om mennesker og
samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere liv .
"Virum Kinesisk Sprog og Kultur Forening" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening
efter Folkeoplysningslovens § 4, stk. 2. Vedtægt godkendt på foreningens stiftende
generalforsamling den 10. maj 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningen har til formål, at
fremme kinesisk sprog og kultur gennem sociale aktiviteter og undervisning.
2. Kulturstrategi
Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2019 en ny Kulturstrategi. Kulturstrategien er gældende
fra 2019 og er udarbejdet på baggrund af input og dialog med en række aktører på
kulturområdet, herunder kulturforeninger, aftenskoler og andre (frivillige) kulturaktører.
Strategien har fokus på tre hovedområder, nemlig at understøtte borgere og gæsters mulighed
for at få "Enestående Oplevelser", "Aktive Deltagere" og "Inspirerende Omgivelser". Konkrete
målsætninger fremgår af vedlagte Kulturstrategi (endnu ikke endeligt opsat ift grafik, billeder
mv.) (bilag).
3. Forårsfestival
Den 9. maj 2019 blev Skoleidrættens Forårsfestival afholdt i Lyngby Idrætsby, hvor
kommunens 6. og 7. klasser kunne komme og prøve mange forskellige idrætsaktiviteter. Der
var i alt 29 forskellige idrætsaktiviteter som 19 lokale idrætsforeninger, tre 8. klasser fra en
lokal skole samt eksterne idrætsaktører stod for at afvikle. I alt deltog ca. 780 af kommunens
elever.
./.

4. Sommerferieaktiviteter
Forvaltningen offentliggjorde op til påske dette års sommerferieaktiviteter som udbydes af
foreninger, biblioteket, billedskolen og forvaltningen. Det samlede udbud kan læses her:
Sommerferieaktiviteter 2019.
5. Skrivelse fra Samrådet
Forvaltningen har modtaget en skrivelse fra Samrådet til Folkeoplysningsudvalget. Skrivelsen
vedlægges til orientering. (bilag)
6. Lukning af Ny Lyngbygaard pga. indeklimaproblemer
Lukning af bygningen fandt sted den 14. maj 2019 og alle fritidsbrugere er informeret, jf.
vedhæftede brev. (bilag). Genhusning af foreninger frem til sommerferien er sket, for de
foreninger, der har ønsket det.
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Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•
•
•
•
•

Kulturstrategi, vedtaget april 2019
Vedtægt for Arkæologiklubben Flækken
Vedtægt for Kulturskolen cfl.doc
Vedtægt for Virum Kinesisk Sprog og Kutlur Forening
Skrivelse fra Samrådet
Orienteringsbrev lukning af Ny Lyngbygaard
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Folkeoplysning

Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud lærer- og lederløn
Mellemkommunal refusion folkeoplysende voksenundervisning
PEA tilskud - folkeoplysende voksenundervisning
Lokaletilskud folkeoplysende voksenundervisning
Medlemstilskud børn og unge
Idrætspulje (administreres af FIL)
Lederuddannelsespulje (administreres af Samrådet)
Foreningstilskud ejendomme frivillige foreninger/idræt
Lokaletilskud frivillige foreninger
Tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og klubhuse
Start- og udviklingspuljen
Handleplaner - folkeoplysning
Ovf. Til fritidspas
Rammebesparelse
Ovf. Til handleplan frivillighed
I alt
20. maj 2019

Budget
2019

4.182.900
489.200
644.900
417.400
4.831.900
112.600
112.600
887.900
2.156.800
118.600
96.300
-25.700
-125.600
-51.300
13.848.500

Overførsel
fra 2018 3.
anslåede
regnskab
og
årsregnsk
ab
11.233
100.000
297.903

409.136

Budget 2019
inklusiv
overførsel
fra 2018

4.182.900
489.200
644.900
417.400
4.831.900
112.600
112.600
887.900
2.156.800
129.833
196.300
297.903
-25.700
-125.600
-51.300
14.257.636

Udmøntni
ng af
rammered
uktion
2019

-84.000

-118.600

25.700
125.600
51.300
-

Budget 2019 Forbrug pr. Restbeløb
inkl.
30. april
Overførsel og 2019
reduktion

4.182.900
489.200
560.900
417.400
4.831.900
112.600
112.600
887.900
2.156.800
11.233
196.300
297.903
14.257.636

2.002.228
2.390
5.520
2.549
3.414.216
112.600
112.600
495.830
742.688
11.233
53.800
38.354
6.994.008

2.180.672
486.810
555.380
414.851
1.417.684
392.070
1.414.112
142.500
259.549
7.263.628

Heraf
disponeret

4.182.900

417.400

392.070
1.358.412

36.500

6.387.282



Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
i Lyngby-Taarbæk Kommune
I henhold til § 35, stk. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) nedsætter Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse et folkeoplysningsudvalg.
Udvalget sammensættes af personer, som repræsenterer en bredest mulig sammensat kreds af brugere af folkeoplysning i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
§1
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt
udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske
rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.
Den samlede økonomiske ramme fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen, og Folkeoplysningsudvalget kommer med forslag til fordelingen af
rammen til godkendelse i det stående udvalg.
Formålet med folkeoplysningsudvalget er, igennem reel brugerindflydelse,
at skabe dialog og samarbejde mellem foreningerne og kommunen, for at
kunne sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet, jf. LyngbyTaarbæk Kommunes folkeoplysningspolitik vedtaget i 2012.
Folkeoplysningsudvalgets primære målgruppe er de foreninger, der kan
modtage tilskud eller få anvist lokaler efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven, dvs. børn og unge under 25 år, og den folkeoplysende voksenundervisning.
§2
Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer.
Stk. 2. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne.
Stk. 4. 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.
Stk. 5. For hvert af de i stk. 2, 3, og 4 valgte medlemmer af folkeoplysningsudvalget udpeges en stedfortræder.
§3
Folkeoplysningsudvalget kan udpege tilforordnede for andre tilgrænsende
områder, dog maximalt 5.
Stk. 2. To repræsentanter for den kommunale forvaltning deltager i folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.
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§4
Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert
kommunalvalg, dog inden d. 1. april det efterfølgende år.
§5
Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode
svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne forsætter indtil
udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.
§6
Repræsentanter for de i § 2 stk. 2, 3 og 4 nævnte områder vælges efter
følgende regler:
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde,
hvortil der indbydes repræsentanter for hver af de af folkeoplysningsudvalget godkendte,
1. Foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
2. Frivillige folkeoplysende idrætsforeninger
3. Øvrige frivillige folkeoplysende foreninger
Stk. 2. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.
Stk. 3. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og
stedfortrædere, vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet fremkomne
indstillinger fra de i stk. 1 nævnte foreninger.
§7
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.
Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan stedfortræderen indkaldes til midlertidigt at tage sæde i udvalget.
Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen
stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§8
Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
§9
Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin
forretningsorden.
§ 10
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen 17. december 2015
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Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder minimum 4 møder årligt.
Stk. 3. to gange årligt afholdes møde mellem Folkeoplysningsudvalget og
det stående udvalg, samt temamøder efter behov.
Stk. 4. Herudover afholder folkeoplysningsudvalget møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 5. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4
hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle
bilag.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det
meddeles formanden senest 8 dage, før mødet afholdes.
Stk. 6. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere
varsel. Når der indkaldes til mødet, skal formanden for så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 7. Formanden kan beslutte, at personer kan få foretræde for udvalget for kort at redegøre for en sag, der ønskes yderligere belyst.
Stk. 8. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i et beslutningsreferat.
Stk. 9. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
§ 11
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
§ 12
Udgifter ved folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen,
der tillige stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 13
Diæter for medlemmernes deltagelse i folkeoplysningsudvalgets møder
udbetales efter den kommunale styrelseslovs regler. Der udbetales ikke
diæter til tilforordnede.
Stk. 2. Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer i henhold til
folkeoplysningslovens § 40, stk. 3 et vederlag, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

§ 14
Klager over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, foreninger eller myndigheder, som afgørelsen angår.
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2016.
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Notat
Forvaltningens vurdering af foreningers anlægsønsker

Vurdering af foreningsønsker: Flere faciliteter til badminton
(Ønske 1 og 2 fra oversigten over foreningernes ønsker)
1. Eksisterende faciliteter og foreninger (badminton)
I kommunen findes der badmintonbaner flere steder. Ved Engelsborgskolen er der to haller, hvor den ene primært benyttes til badminton pga. indretning og belysning. Derudover kan Multihallen ved Engelsborgskolen, to
haller i Lyngby Idrætsby, Lundtoftehallen, Virumhallerne, Virumskoles hal og festsal og Hummeltoftehallen benyttes til badminton tilsammen ca. 40 baner.
I kommunen er der fem badmintonklubber, der tilsammen har 1.076 medlemmer. Heraf har Lyngby Badminton Klub 574 medlemmer, og Virum-Sorgenfri Badminton Klub 324 medlemmer. Derudover har fx Ældre Sagen
og IF Limone også badminton på programmet i formiddagstimerne, men deres medlemstal indgår ikke i det ovennævnte antal. Ledige badmintonbaner lejes af kommunen ud til borgerne via WannaSport.
Ønske 1:
Lyngby Badminton Klub råder over badmintonhallen ved Engelsborgskolen, der rummer 5 baner. Derudover har de tider i multihallen ved siden af. De ønsker en udvidelse af badmintonhallen med to baner. Derudover
ønsker de etablering af publikumsfaciliteter, renovering/etablering af foyerområde samt etablering af styrketræningsfaciliteter.
Klubben har ikke interesse i at benytte baner i andre lokalområder.
Ønske 2:
Virum Sorgenfri Badminton Klub træner i Virumhallerne og Virum Skole, og har 324 medlemmer, hvoraf 163 er under 25 år. Klubben ønsker etablering af en ny badmintonhal i Virumområdet, hvor de kan samle klubbens
træning.
2. Forvaltningens vurdering af foreningsønsker (badminton)
Opsummering af vurdering og anbefaling
Samlet set anbefaler forvaltningen ikke en udvidelse af faciliteter til badminton. Anbefalingen hviler på en vurdering ud fra en række kriterier, jf. nedenfor.
Forvaltningen har i forbindelse med sæsonfordeling for skoleåret 2019/2020 set på, om der kan skabes flere muligheder for træning i eksisterende faciliteter. Forvaltningen har afholdt møder med klubberne herom.
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Mål i Idræts- og
bevægelsesstrategi
Fokusområde 1, herunder
mål om at Vi nytænker,
udvikler og udbygger vores
idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere.
Fokusområde 3, herunder
mål om at Vi støtter
foreningers arbejde med
særlige talenter.

Kapacitet

Effekt

Investering

Øvrige forhold

Kapaciteten er
sammenlignet med
faciliteter til andre
idrætsgrene og målgrupper
relativ høj. Det er
vurderingen, at det ikke er
den idrætsgren, der har
størst behov for mere
kapacitet.

En forøgelse af antal af
badmintonbaner kan
betyde mere spilletid til
eksisterende brugere,
og/eller at flere får
mulighed for at spille
badminton (forøgelse af
medlemstallet)

Etablering af ekstra
badmintonhaller samt
øvrige ønskede faciliteter
forudsætter større
anlægsinvestering.

Areal til udbygning med
nye badmintonbaner mm.
ved Engelsborgskolen kan
indgå i udbygning af
skolekapaciteten.

Etablering af
tilskuerpladser bør ikke
prioriteres fremfor
faciliteter til at dyrke
idræt.

Udbygning på Engelsborg
med 2 baner,
publikumsfaciliteter og
Etablering af en ny hal til
styrketræningsfaciliteter er
Virum Sorgenfri Badminton af foreningen selv
Klub kan frigive baner til
estimeret til 7-9,5 mio. kr.
andre aktiviteter, idet VS
Forvaltningen estimerer, at
spiller i multihaller og udvidelsen af badmintonhal
sale.
mv. vil koste 20 mio. kr.
Etablering af ekstra
Afledte driftsudgifter er
badmintonhaller på
ikke estimeret.
Engelsborg vil ikke frigive
baner et andet sted, om
Forvaltningen vurderer, at
end der vil være ekstra
opførelse af en ny hal i
badmintonkapacitet i
Virum/Sorgenfri med 4
dagtimer, hvor klubben
badmintonbaner vil koste
ikke anvender baner.
ca. 20 mio. kr. i anlæg.
Skolen bruger ikke
badmintonhaller.
Afledte driftsudgifter af en
ny hal på 1.000 m2
estimeres til ca. 785.000
kr. årligt.
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Etablering af
styrketræningsfaciliteter er
en balancegang, da
kommunen i henhold til
Kommunalfuldmagten ikke
må være
konkurrenceforvridende i
forhold til fx kommercielle
fitnesscentre.

Bemærkninger fra Center for Udvikling, Plan og
Byggesag
Engelsborghallen er omfattet af Lokalplan 230.
Eksisterende badmintonhal er udpeget som bevaringsværdig
bebyggelse. Nord for hallen er der bevaringsværdig
beplantning. Lokalplanen har et byggefelt som ligger vest for
hallen. En udvidelse mod øst er ikke i overensstemmelse
med lokalplanen.
Det bør vurderes om en ny hal i sig selv er lokalplanpligtig
(ved væsentlige ændringer af det eksisterende miljø).
Ny bebyggelse bør ses i sammenhæng med øvrige planer for
skolen.

Lokalplan nr. 30 for Virum Skole
Formålsbestemmelse: Det vil ikke være muligt at foretage
nybyggeri og større bygningsudvidelser, med
Det vil være vanskeligt at
mindre der udarbejdes en supplerende lokalplan. De enkelte
finde et ledigt kommunalt
ejendomme kan dog udvides med højst 50 m2. Det betyder
areal i Virumområdet, hvor bl.a. at områdets nordlige del vil bevare den nuværende
der kan etableres en ny
karakter af åben, lav bebyggelse.
Det bør vurderes om en ny hal er lokalplanpligtig.
badmintonhal (forening
peger på boldbaner på
Hummeltofteskolen eller
Virum Skole).

Vurdering af foreningsønsker: ønske om forbedring og udvidelse af bordtennisfacilitet
(Ønske 3)
1. Eksisterende faciliteter og foreninger (bordtennis)
Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub er den eneste bordtennisklub i kommunen, og har 218 medlemmer, heraf 172 under 25 år. Derudover har fx Ældre Sagen også bordtennis på programmet i formiddagstimerne, men deres
medlemstal indgår ikke i det ovennævnte antal.
Bordtennisklubben benytter et træningslokale i kælderen under Virumhal 1, hvor der syv bordtennisborde. Pga. af lav loftshøjde kan alle kampe ikke afvikles i træningslokalet, så derfor benyttes en af hallerne til
kampafvikling. Derudover benytter klubben også på bestemte tidspunkter opvarmningssalen i Virumhallerne til træning. Klubben benytter primært træningslokalet i kælderen i eftermiddags- og aftentimer samt i
weekenden.
Skolerne, der benytter Virumhallerne, benytter kun af og til bordtennislokalet. Lokalet er derfor ubenyttet i mange dagtimer.
Ældre Sagen har få formiddagstimers bordtennistræning i Lyngby Idrætsbys danselokaler, hvor der kan opstilles tre bordtennisborde.
Ønske 3
Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub ønsker en tilbygning af en bordtennishal pa ca. 400 m2, som tilbygning til Virumhal 1. Foreslået areal er P-pladsen mellem hallen og daginstitutionen.
I forbindelse med sæsonfordeling for skoleåret 2019/2020 vil forvaltningen se på, om der kan skabes flere muligheder for bordtennistræning i eksisterende faciliteter. Forvaltningen har den 21. marts 2019 afholdt møde
med foreningen herom.
Hvis der etableres en ny bordtennishal, vil klubben kun frigive få tider i hal og opvarmningssal.
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2. Forvaltningens vurdering af foreningsønsker (bordtennis)
Opsummering af vurdering og anbefaling
Ud fra relevans i forhold til Idræts- og bevægelsesstrategien vurderer forvaltningen, at det er relevant at højne serviceniveauet i forhold til at tilbyde tidssvarende faciliteter.
Etablering af en bordtennishal vil betyde forbedring af serviceniveauet. Det vil betyde forbedring af bordtennisfaciliteter i kommunen, så de vil kunne blive optimale og tidssvarende. Samtidig vil der blive plads til flere
medlemmer i foreningen.
Mål i Idræts- og
bevægelsesstrategi
Fokusområde 1:
Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idrætsog bevægelsesfaciliteter
med plads til flere.

Kapacitet

Effekt

Investering

Øvrige forhold*

Eksisterende
bordtennisrum i
kælderlokale i Virumhal 1.
7 borde, med plads til 14
spillere ad
gangen. Lokalet benyttes
ikke til andre formål.
Derudover er der
mulighed for at opsætte
borde i hal og
opvarmningssal i
Virumhallerne.
Hallerne benyttes til
afvikling af kampe på et
vist niveau/alder.

Ved tilbygning til den
eksisterende Virumhal 1 vil
der være plads til flere
bordtennisspillere. Klubben
har pt. venteliste.

Etablering af tilbygning vil
kræve en anlægsinvestering.
Dog kan anlægget begrænses
til selve hallen, da de
nuværende omklædnings- og
toiletfaciliteter i Virumhallerne
kan benyttes, hvis der etableres
indendørs adgang mellem
anlæggene.

Forvaltningen har
spurgt kommunerne i
4K samarbejdet om
bordtennisfaciliteter:

Derudover vil der kunne
frigives tid til andre
foreninger i
opvarmningssalen og kampe
vil kunne afvikles i
tilbygningen, da fx loftshøjde
og plads rundt om bordene
vil opfylde kravene til
kampafvikling.

En tilbygning vil koste i
omegnen af 10 mio. kr. i
anlæg.
Afledte driftsudgifter er ikke
estimeret.

Rudersdal: har ikke
særligt indrettet areal
til bordtennis. Har
borde, der kan
opsættes.
Gentofte: en sal med
bordtennisborde, der
kan fjernes, så salen
kan bruges til andet
formål.
Gladsaxe: Indrettet et
areal i en gammel
tribune på stadion med
bordtennisborde, der
kan fjernes, så arealet
kan bruges til andet
formål.

Side 4 af 8

Bemærkninger fra Center for Udvikling, Plan og
Byggesag
Lokalplan 154. for Virumhallen
Det bør vurderes om en ny hal i sig selv er
lokalplanpligtig.
”§ 6.1. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse
inden for området. Mindre til- og ombygninger er dog
tilladt”.

Vurdering af foreningsønsker: ønske om etablering af Springcenter
(Ønske 4)
1. Eksisterende faciliteter og foreninger (gymnastik og udspring)
Der er tre gymnastikforeninger i kommunen, der alle tilbyder springgymnastik. Tilsammen har de tre foreninger 2.102 medlemmer, hvoraf hovedparten er under 25 år. Desuden har Lyngby Udspringsklub, der træner i
Lyngby Svømmehals udspringsbassin, også et ønske om at benytte et springcenter til tørtræning. Udspringsklubben har 182 medlemmer, heraf 173 medlemmer under 25 år.
Gymnastikforeningerne træner følgende steder: Multihallen ved Engelsborgskolen, Hummeltoftehallen, hal 1 i Lyngby Idrætsby, Fuglsanggårdsskolens pigesal og gymnastiksalene på Lundtofte Skole.
Fælles for foreningerne er, at de primært ejer de redskaber, der er på ovennævnte faciliteter, der også bliver brugt af andre brugere, fx skolerne. Investeringerne er omkostningstunge for foreningerne. I
Hummeltoftehallen er to af foreningerne blevet enige om at indkøbe redskaber i fællesskab, som begge foreninger kan benytte. Det er det eneste sted, hvor der er to gymnastikforeninger i samme facilitet.
Ønske 4
LG Gymnastik, der i Lyngby-Taarbæk Kommune har 1.224 medlemmer, ønsker et springcenter. Et springcenter er en hal, hvor der er nedgravede trampoliner, samt løsskums- og hæve-sænkegrave, evt. med et
hydraulisk hæve-sænkelåg, der gør at området også kan benyttes til andre idrætsgrene.
Foreningen foreslår, at en mulighed er at etablere springcenterfaciliteter i Hummeltoftehallen, evt. i form af en udvidelse af hallen.
En anden mulighed er at indtænke springfaciliteterne i forbindelse med udbygnings- og renoveringsprojekt for Engelsborgskolen.

2. Forvaltningens vurdering af foreningsønsker (gymnastik og udspring)
Opsummering af vurdering og anbefaling
Ud fra relevans i forhold til Idræts- og Bevægelsesstrategien vurderer forvaltningen, at det kan være relevant at højne serviceniveauet i forhold til at tilbyde tidssvarende faciliteter.
Hummeltoftehallen er ikke dimensioneret til fx en håndboldbane, da hallen mangler ca. 11 m for at leve op til en standard håndboldbane. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at etablere springfaciliteter i hallen.
Mål i Idræts- og
bevægelsesstrategi
Fokusområde 1:
Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idrætsog bevægelsesfaciliteter
med plads til flere.
Fokusområde 2:
Vi fastholder unge og
yngre voksne i
idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på
piger
Fokusområde 3:
Vi understøtter
idrætsforeninger og
andre foreninger i at
skabe attraktive tilbud.

Kapacitet

Effekt

Investering

Lyngby-Taarbæk
Kommune har ikke i
forvejen et springcenter,
springgrav, eller særlige
faciliteter til
springgymnastik.

Opgradering af
Foreningen har undersøgt priserne på et
springfaciliteter til et nutidigt nøglefærdigt og funktionelt springcenter, og de afhænger
niveau.
bl.a. af projektets samlede størrelse, bygningsform,
facadekonstruktion, materialevalg, installationsomfang
Springgymnastik tiltrækker
etc., men som udgangspunkt ligger en m²-pris på ca.
10.000 kr. Til sammenligning kan vi nævne, at en hal på
piger, og opgraderede
faciliteter kan være
størrelse med Gyngemosehallen i Gladsaxe
medvirkende til at fastholde på 3.200 m2, men mindre og simplere anlæg er også
gymnasterne i foreningerne, attraktivt.
så frafald reduceres.
Derudover skal man ifølge foreningens undersøgelse
regne med en løbende årlig udgift på ca. kr. 100.000,- til
reparationer og vedligeholdelse af redskaber og måtter,
som evt.
kunne deles mellem brugerne - gymnastikforeningen og
kommunen.
Forvaltningen estimerer, at etablering af springgrav i en
eksisterende hal (fx Hummeltoftehallen) vil koste ca. 15
mio. kr.
Afledte driftsudgifter er ikke estimeret.
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Øvrige forhold*
Springcenter i Gladsaxe
(Gyngemosehallen) og
Gentofte (Kildeskovshallen)
og mange andre kommuner.

Bemærkninger fra Center for
Udvikling, Plan og Byggesag
Springgrav i eksisterende hal er
ikke lokalplanpligtigt.

Vurdering af foreningsønsker: ønske om træningssal, forplads og bådebro ved roklub
(Ønske 5)
1. Eksisterende faciliteter og foreninger (roning)
Kommunen råder over to klubhuse med tilhørende bådehaller og bådebroer ved Lyngby Sø.
Der er ligeledes to roklubber (baglænsroning), der hver især har et klubhus med tilhørende faciliteter stillet til rådighed. Tilsammen har de to foreninger 332 medlemmer, hvoraf en fælles ungdomsafdeling udgør 65
medlemmer heraf.
Ønske 5
Lyngby Roklub, der har klubhus mv. ved siden af Havnehytten har ansøgt om
 Renovering af forplads mellem Havnehytten og klubhuset
 Fornyelse af bådebroer
 Etablering/forbedring af indendørs træningsfaciliteter
De to første ønsker anses for at være almindelig vedligeholdelse, og vil indgå i prioriteringen af midler hertil.
Klubben råder i dag over romaskiner til indendørs træning, men de er i dag placeret i en del af bådehallen, der rydes for både om vinteren, for at gøre plads. Indendørs træningsfaciliteter er med til at styrke klublivet hele
året rundt. Etablering af et træningsrum i Lyngby Roklub vil øge serviceniveauet for klubbens medlemmer.
I Lyngby Dameroklub er der etableret indendørs træningsfaciliteter.
Rosporten tiltrækker motionsuvante og senstartere. Voksne, der tager fat på rosporten er ofte 40+ og mange er også 60+.
2.

Forvaltningens vurdering af foreningsønsker (roning)

Opsummering af vurdering og anbefaling
Indendørs træningsfaciliteter anses for at være et relevant ønske. Dog skal forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en udfordring i forhold til den anden roklub, Lyngby Dameroklub, der har base i Folkeparken.
Bådehallen og en del af klubhuset, står på pæle i søen, og er netop blevet midlertidigt repareret, da bygningerne i september 2018 måtte lukkes af, da der var fare for nedstyrtning. Det forventes, at der indenfor de næste
3-4 år skal tages stilling til, hvad der skal gøres ved bygningen på længere sigt.
Mål i Idræts- og
bevægelsesstrategi
Fokusområde 1:
Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idrætsog bevægelsesfaciliteter
med plads til flere.

Kapacitet

Effekt

Investering

Øvrige forhold*

2 roklubber og anlæg i
Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Lyngby Dameroklub har
indendørs
træningsfaciliteter.

Opgradering af indendørs
træningsfaciliteter i Lyngby
Roklub.

Forvaltningen har ikke
foretaget et estimat på
anlægsudgifter eller
afledte driftsudgifter.

Muligvis udfordring i forhold til lokalplan
i forbindelse med udbygning.
Roklubber i Rudersdal, Gentofte og
Gladsaxe.

Bemærkninger fra Center for Udvikling, Plan og
Byggesag
Selve bygningerne ligger uden for fredningen. Broer,
bådpladser og en del af forpladsen ligger inden for
fredningen.
Hele anlægget ligger inden for diverse beskyttelseslinjer.
Ingen lokalplan. Det bør vurderes om en ny hal i sig selv
er lokalplanpligtig (ved væsentlige ændringer af det
eksisterende miljø).
Kommuneplanen fastlægger anvendelsen til rekreativt
område.
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Kunstgræsbaner
(Ønske 6, 7 og 8)
1. Eksisterende faciliteter og foreninger (fodbold)
Kommunen har pt. fire 11-mands kunstgræsbaner og en 8-mandsbane. Tre af banerne er placeret i Lyngby Idrætsby, én på fodboldanlægget på ”Virumgårds Jorde” og 8-mandsbanen ved Lundtoftehallen. Derudover er
der afsat anlægsmidler til en 11-mandsbane ved Lundtoftehallen.
Kommunen har syv fodboldklubber, der deles om ovennævnte kunstgræsbaner. Tilsammen har foreningerne 3.572 medlemmer. Da der pt. ikke er kunstgræskapacitet til at alle kan træne udendørs om vinteren er det
nødvendigt at børn under 10 år træner indendørs i gymnastiksale på skolerne.
Den kommende kunstgræsbane i Lundtofte vil betyde en udvidelse af kapaciteten på udendørs baner, men forventes ikke at være tilstrækkelig til, at alle medlemmer kan træne udendørs.
Ønske 6, 7 og 8
Der er indkommet ønsker fra tre af klubberne om anlæg af en ny bane
A. Fodboldklubben 1982 (B82) – etablering af kunstgræs på nuværende græsbane ved Virum Gymnasium/Fuglsanggårdsskolen
B. Virum-Sorgenfri Boldklub – etablering af kunstgræs på nuværende græsbane ved fodboldanlæg på Kaplevej
C. Lyngby Boldklub af 1921 – etablering af kunstgræs på nuværende græsbane i Lyngby Idrætsby (Gyrithen)
B82s klubhus er placeret på området ved Fuglsanggårdsskolen/Virum Gymnasium. Græsbanen er i en meget dårlig forfatning, og trods gentagne investeringer i genopretning, holder en acceptabel bane kun i kort tid pga.
af skolernes brug af banen til andre formål, samt trafik på cykel mv. henover banen.
B82 har i den seneste sommersæson afviklet kampe på banen med dispensation fra DBU. B82 benytter primært kunstgræsbanen på Virumgårds Jorde i vinterperioden.
Det anlæg og klubhus, som kommunen stiller til rådighed for Virum-Sorgenfri Boldklub er beliggende på Kaplevej. Banerne benyttes ikke i vinterperioden. Her benytter klubben banen på Virumgårds Jorde.
Kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby benyttes af flere klubber, nemlig Lyngby Boldklub, Lundtofte Boldklub, Brede Idrætsforening, Taarbæk Idrætsforening og Rugbyklubben Exiles.
2. Forvaltningens vurdering af foreningsønsker (fodbold)
Opsummering af vurdering og anbefaling
Forvaltningen vurderer, at der udover den planlagte bane ved Lundtoftehallen er behov for endnu en bane – i Virumområdet, hvis alle skal kunne spille udendørs hele sæsonen. I tilfælde af, at der er
kunstgræsbanekapacitet til alle fodboldklubbernes medlemmer, vil det frigive indendørskapacitet i gymnastiksale mv. der kan benyttes af indendørs idrætsgrene.
Drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner kræver specielle maskiner. Kommunen råder i forvejen over maskiner placeret i Lyngby Idrætsby og Virumgårds Jorde. Anlæg af kunstgræsbaner på andre anlæg kræver udover
anlægsudgiften, og afledt drift, også enten investering af flere maskiner, eller ressourcer til at flytte maskiner mellem anlæggene.
Derudover kræver alle tre ønsker etablering af lysanlæg. Den foreslåede placering i Lyngby Idrætsby har kun få naboer, hvorimod både placeringerne på Kaplevej og ved Fuglsanggårdsskolen/Virum Gymnasium er
omringet af boliger, og ligger øde hen på vinteraftner.
Forvaltningen vurderer, at hvis endnu en kunstgræsbane skal prioriteres, er det relevant at pege på anlæg af kunstgræsbane på den eksisterende græsbane mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium. Dels vil
denne placering opgradere banen hele året, da græsbanens beskaffenhed ikke lever op til DBU’s krav for en fodboldbane, og dermed ikke på længere sigt kan benyttes af B82 som hjemmebane, og dels vil skolernes
elever kunne benytte banen. Banen vil i vinterperioden kunne benyttes af Virum-Sorgenfri Boldklub, og evt. andre klubber, hvis der er behov herfor. B82 kan ikke udfylde alle hverdags eftermiddage og -aftner, samt
weekender i vinterperioden.
Banen ligger på Virum Gymnasiums grund, men gymnasiet har også interesse i at banen bliver opgraderet. Klubben har selv kontaktet gymnasiet, men der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt gymnasiet er
interesseret i at indgå aftale om medfinansiering.
Etablering af en bane på Kaplevej vurderes at være en udvidelse af serviceniveauet for Virum-Sorgenfri Boldklub, og klubben ville få mere gavn af klubhuset i vinterperioden. Det anses dog for at være en udfordring i
forhold til naboerne, at etablere kunstgræsbane og lys, da det vil betyde støj fra banen hele året rundt, og ikke kun i sommerperioden.

Side 7 af 8

Mål i Idræts- og
bevægelsesstrategi
Fokusområde 1:
Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idrætsog bevægelsesfaciliteter
med plads til flere.

Kapacitet

Effekt

Investering

I Lyngby-Taarbæk
Kommune 4 stk. 11mands kunstgræsbaner
samt en 8 mandsbane i
Lundtofte.
Anlægsbevilling til ny 11mands kunstgræsbane i
Lundtofte.

Ved udvidelse af kapaciteten
med endnu en
kunstgræsbane (udover den
planlagte i Lundtofte)
vurderer forvaltningen, at
alle årgange fra
fodboldklubberne kan træne
udendørs i vinterperioden.
Det vil frigive indendørs
kapacitet i gymnastiksale og
enkelte haller til helårlige
indendørs idrætsgrene.

Kommunen estimerer, at
anlæg af kunstgræsbane
koster 8 mio.kr.

B82 og Virum-Sorgenfri
Boldklub benytter 11mands Kunstgræsbane på
Virumgårds Jorde.
Lyngby Idrætsby: 3 stk.
11-mands
kunstgræsbaner, hvoraf 1
er med belægning til
hockey, og kun kan
benyttes af børn.
Udover Lyngby Boldklub
benyttes banerne af
boldklubberne i Lundtofte,
Brede og Taarbæk, og af
Rugbyklubben Exiles.

Afledte driftsudgifter
årligt: 400.000 kr.

Det vil medføre
yderligere udgifter, hvis
banen etableres, hvor
der ikke er kunstgræs i
forvejen, og det derfor
er nødvendigt at
Hvis der etableres kunstgræs transportere maskiner.
på den nuværende græsbane
Dette er tilfældet for
ved
bane på både Kaplevej
Fuglsanggårdsskolen/Virum
eller Virum Gymnasium
Gymnasium, vil det betyde
en opgradering i forhold til
den nuværende græsbane,
der er i ringe stand.

8 mandsbanen i Lundtofte
benyttes primært af
Lundtofte Boldklub
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Øvrige forhold*

Bemærkninger fra Center for Udvikling, Plan og
Byggesag
Lokalplan 223 for Virum Gymnasium.
På lokalplanens bilag 3 er vist en boldbane.
Ubebyggede arealer må blandt andet anvendes til
sportsaktiviteter.
Kunststof bane med belysning skal screenes – miljø,
visuelle og trafikforhold. Det bør vurderes om
kunststofbane er lokalplanpligtig.
Lokalplan 136.
Lokalplan vedrører Hummeltoftehallen.
Kunststof bane med belysning skal screenes – miljø,
visuelle og trafikforhold. Det bør vurderes om
kunststofbane er lokalplanpligtig.
Lyngby Idrætsby: ”Gyrithen” (bane ud mod Gyrithe
Lemches Vej)
Lokaliteten er ikke omfattet af en lokalplan.
Kunststof bane med belysning skal screenes – miljø,
visuelle og trafikforhold. Det bør vurderes om
kunststofbane er lokalplanpligtig.

Oversigt foreningernes ønsker til idrætsanlæg og baner modtaget 2018
1

Forslag

Projektbeskrivelse

Formål & målgruppe

Økonomi

Lyngby Badminton Klub

Udvidelse af eksisterende badmintonhal
(Engelsborghallen)
 2 baner
 Fitness
 Tilskuerpladser
 Ombygning foyer

Muligheder
 Flere medlemmer
 Hyppigere træning for nuværende
medlemmer
 Fastholdelse af unge og unge talenter
 Større mulighed for at spille single
 Forøget individuel træning for klubbens
elite- og konkurrence spillere

Overslag beregnet af klubben:

Udvidelse af
Engelsborghallens
badmintonhal (eksisterende
5 bane)

2

Virum Sorgenfri Badminton
Klub
Etablering af badmintonhal i
Virum-Sorgenfri området (fx
Hummeltofteskolen/Virum
Skole)

Ny hal





4 baner
Omklædning
Depot
Klubfaciliteter

På kommunal jord.
Villig til evt. medfinansiering.
3

4

Virum Sorgenfri
Bordtennisklub
Bordtennishal

LG Gymnastik
Etablering af springcenter

Anneks til Virumhallen på 400-500 m2
Plads til 10-12 bordtennisborde

1. Etablering af springcenter:
Indretning af hal/sal med
springgrave, nedsænkede
trampoliner, skummåtter,
redskaber står fremme
2. Etablering af springgrav og
trampoliner i Hummeltoftehallen

Muligheder
 Samlingspunkt for klubbens medlemmer
 Hyppigere træning for nuværende
medlemmer
 Flere medlemmer
 Udleje til ikke medlemmer
 Afgivelse af træningstider i Virumhallerne
og på Virum Skole, der vil kunne bruges
af andre
Muligheder
 Flere medlemmer
 Bedre faciliteter
 Frigivelse af tid i Virumhal 1 og
opvarmningssal

Muligheder
 Bedre faciliteter til kommunens
gymnastikforeninger/egentlige
gymnastikfaciliteter
 Flere medlemmer
 Hyppigere træning af nuværende
medlemmer/fastholdelse
 Mulighed for elitegymnastik

Model A
2 baner, fitness:
6.550.000 kr.
2 baner, fitness, foyer:
6.950.000 kr.

Fysiske Muligheder
Lyngby Badminton Klub har
fremsendt tegningsmateriale,
hvoraf det fremgår, at der er
plads på grunden.

Model B
2 baner, fitness, publikumsareal:
9.100.000 kr.
2 baner, fitness, publikumsareal, foyer:
9.500.000 kr.
Afledte driftsudgifter er ikke estimeret.
Klubben forudsætter driftstilskud fra kommunen eller at
kommunen afholder drigtsudgiften og derudover at kunne udleje
badmintonbaner.

Overslag beregnet af klubben:
2-2,5 mio. kr.
Afledte driftsudgifter er ikke estimeret.

Overslag beregnet af klubben:
Model 1:
svarende til Gyngemosehallen i Gladsaxe ca. 32 mio. kr. (ny hal)
(kvadratmeterpris ca. 10.000 kr.)

Ved at samle Virum Sorgenfri
Badminton i en ny hal vil det
frigive haltid i Virumhallen og
Virum Skole til brug for andre
foreninger.

Klubben foreslår en tilbygning til
Virumhal 1, ved sydgavlen, der
kun indeholder en
bordtennishal med plads til 1214 bordtennisborde.
Eksisterende omklædningsrum
og toiletter i Virumhallerne vil
kunne benyttes.
Foreningen peger selv på en
mulighed for etablering af
springcenter (springgrave) ved
en udbygning af
Hummeltoftehallen.

Model 2:
Etablering af springgrav i eksisterende hal: ca. 10 mio. kr.
Afledte driftsudgifter er af klubben estimeret til 100.00 kr. årligt
alene til springgravsfaciliteterne.

5

Lyngby Roklub

1. Renovering af forplads

Muligheder

Forvaltningen har ikke foretaget et estimat af anlægsudgifter eller

Klubben foreslår at etablere

6

Forplads
Bådebro
Træningssal
Fodboldklubben B82
Kunstgræsbane

2. Fornyelse bådebro
3. Etablering af træningssal på 1. sal
11- mands kunstgræsbane med lys
”Fuglsangpark”
Fuglsanggårdsskolen/Virum Gymnasium.
.



Forbedring af forhold/træningsfaciliteter
for medlemmerne. Mange medlemmer
60+
Muligheder
 Bedre banefacilitet for medlemmer i
sommerperioden.
 Bedre banefacilitet for skoleelever.
 Væsentlig forbedring af banen, da den
nuværende græsbane ikke lever op til
DBU’s krav og mål til en fodboldbane.
 Udvidelse af kommunens kunstgræs
kapacitet i vinterperioden.
 Mulighed for benyttelse af
omklædningsfaciliteter (ingen mulighed
herfor på Virumgård)
 Fastholdelse/forbedring af klubliv i
vinterperioden, da klubhuset kan
benyttes i forbindelse med træning.
 Frigivelse af indendørsfaciliteter

afledte driftsudgifter.

træningsrum ved at bygge 1. sal
på den eksisterende bygning.

Overslag beregnet af klubben:

Muligt at etablere på
nuværende græsbane.
Banen kan benyttes af skolerne,
B82, samt Virum-Sorgenfri
Boldklub i vinterperioden.

Ca. 6 mio. kr.

Målgruppe:
 Fodboldklubbens medlemmer
 Fuglsanggårdsskolens elever
 Virum Gymnasiums elever
 Andre fodboldklubbers medlemmer, fx
Virum-Sorgenfri Boldklub i
vinterperioden
7

Virum-Sorgenfri Boldklub
Kunstgræsbane

11- mands kunstgræsbane med lys på
fodboldanlæg på Kaplevej. Etableres på
nuværende græsbane

Muligheder
 Flere medlemmer (har ventelister for
flere årgange)
 Mulighed for mere træning pr. medlem i
vinterperioden. Banekapaciteten er
væsentlig mindre i vinterperioden end
sommerperioden.
 Frigivelse af indendørsfaciliteter
 Udendørs facilitet for Hummeltofteskolen
i vinterperioden.

Muligt at etablere på
nuværende græsbane.

8

Lyngby Boldklub af 1921
Kunstgræsbane

11-mands kunstgræsbane med lys i Lyngby
Idrætsby. Etableres på nuværende
græsbane ved siden af bueskytteanlæg
(Gyrithen)

Muligheder
 Flere medlemmer (har ventelister for
flere årgange)
 Mulighed for mere træning pr. medlem i
vinterperioden. Banekapaciteten er
væsentlig mindre i vinterperioden end
sommerperioden.
 Frigivelse af indendørsfaciliteter

Muligt at etablere på
nuværende græsbane.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen
Fritid og Idræt

Forslag til beregningsmodeller af tilskud til tennishaller fra 2013
Beløbsramme til tilskud 2013

609.535

Medlemstal
Foreningen
Virum-Sorgenfri Tennis
Lyngby Tennis
I alt

medlemm
medlemmer medlemm
er under
over 25 år er i alt
25 år
31.12.08
31.12.08
31.12.08
384
453
837
294
714
1008
678
1167
1845

% andel
medlemm
er under
25 år
46
29

Model 1 - Beregning på grundlag af aktivitetstimer for børn og unge
Antal
%
Tilskud pr.
banetimer
Samlet
banetimer
banetime Tilskud
for
antal
medl
medl
medlemmer
medlemm
banetimer
under 25 under 25 under 25 år
er under
pr. uge
år
år
25 år pr.
Foreningen
uge
Virum-Sorgenfri Tennis
95
336
28
2.318
220.174
Lyngby Tennis
168
476
35
2.318
389.361
I alt
263
812
2.318
609.535

Model 2 - beregning på grundlag af antal af baner
Tilskud
Antal
Tilskud pr. beregnet
baner
bane
på antal af
Foreningen
baner
Virum-Sorgenfri Tennis
3
87.076 261.229

23-05-2019

Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen
Fritid og Idræt

Lyngby Tennis
I alt

4
7

87.076

348.306
609.535

Model 3 - beregning på grundlag af gennemsnit fra model 1 og 2
Tilskud
Tilskud
beregnet
beregnet
Gennempå
snit
på antal af
aktivitetstim
baner
Foreningen
er
Virum-Sorgenfri Tennis
261.229
220.174 240.702
Lyngby Tennis
348.306
389.361 368.833
I alt
609.535
609.535 609.535
Beregningsmodel 3 er gældende i 2010, 2011 og 2012 jf. beslutning i Fritidsudvalget den 12. maj 2009

23-05-2019

Beregning af tilskud til tennishaller for 2013
Beløbsramme til tilskud 2013

609.535

Medlemstal
Foreningen
Virum-Sorgenfri Tennis
Lyngby Tennis
I alt

medlemm
er under
25 år
31.12.12
384
294
678

medlemm
% andel
medlemm
er over 25
medlemm
er i alt
år
er under
31.12.12
31.12.12
25 år
453
837
46
714
1008
29
1167
1845

Model 1 - Beregning på grundlag af aktivitetstimer for børn og unge
Antal
Tilskud
%
banetimer
pr.
Samlet
Tilskud
banetimer
for
banetime medlemm
antal
medl
medlemm
medl
banetimer
er under
under 25
er under
pr. uge
under 25 25 år
år
25 år pr.
år
Foreningen
uge
Virum-Sorgenfri Tennis
95
336
28
2.318 220.174
Lyngby Tennis
168
476
35
2.318 389.361
I alt
263
812
2.318 609.535

Model 2 - beregning på grundlag af antal af baner
Tilskud
Antal
Tilskud
beregnet
baner
pr. bane på antal
Foreningen
af baner
Virum-Sorgenfri Tennis
3
87.076 261.229
Lyngby Tennis
4
87.076 348.306
I alt
7
609.535

Model 3 - beregning på grundlag af gennemsnit fra model 1 og 2
Tilskud
Tilskud
beregnet
beregnet
Gennempå
på antal
snit
aktivitetsti
af baner
Foreningen
mer
Virum-Sorgenfri Tennis
261.229 220.174 240.702 Udbetales i to rater/halvårligt
Lyngby Tennis
348.306 389.361 368.833 Udbetales i to rater/halvårligt
I alt
609.535 609.535 609.535
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Muligheder for driftstilskud til foreningsejede tennishaller
Historik
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1996 ydet et driftstilskud til Lyngby Tennis Klubs
og Virum-Sorgenfri Tennis Klubs egne tennishaller. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i
efteråret 2016 at forlænge de nuværende driftsaftaler med henblik på at undersøge
alternative konstruktioner for driftstilskud.
Forvaltningens arbejde med at undersøge alternative modeller for driftstilskud, blev
midlertidigt sat arbejdet i bero på grund af Lyngby Tennis Klubs ansøgning om støtte til
finansiering om nyt tag. Af hensyn til de to tennisklubbers økonomiske forpligtigelser,
herunder fortsat drift, er driftsaftalerne derfor forlænget til udgangen af 2019.
Udvikling i medlemstal
Klub
Lyngby
Tennis Klub
Virum
Sorgenfri
Tennisklub

U/25 år
2013
246

O/25 år
2013
664

U/25 år
2018
312

O/25 år
2018
479

350

409

417

399

Lovgrundlag
Tilskud kan ydes i henhold Folkeoplysningsloven § 25 om tilskud til det frivillige
foreningsarbejde. Her kan det enten være foreningens driftsudgifter og/eller
aktivitetstimertal, der anvendes som beregningsgrundlag for lokaltilskuddet.
For begge modeller gælder at tilskud ydes til aktiviteter for medlemmer under 25 år. I
beregning af lokaletilskud fratrækkes eventuelle leje- og fremlejeindtægter fra
driftsudgifter således at lokaltilskuddet beregnes af nettoudgiften.
Tilskud kan også ydes i henhold til Kommunalfuldmagten, hvorunder kommunen kan
varetage opgaver inden for fritids- kultur og idrætsområdet i overensstemmelser med
kommunalfuldmagtsreglerne.
Model i dag
Fagudvalget besluttede i 2009 en model for beregning for tilskud til drift af tennishaller til
Virum-Sorgenfri Tennisklub og Lyngby Tennis Klub inden for eksisterende budgetramme.
Modellen blev udarbejdet i dialog med de to klubber og har fra start haft en aftaleperiode
på 3 år.
Beregningsmodellen fordeler forholdsmæssigt den budgetramme, der er til rådighed.
Selvom tilskuddet ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten, følger tilskuddet
principperne for lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven om at tilskud ydes til medlemmer
under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan selv fastsætte principperne og budgetrammen for
tilskuddet.
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Medlemstal for børn og unge under 25 år indgår sammen med aktivitetstimetal og antal
baner som parametre i den nuværende beregningsmodel.
Beregningen er kun sket ved indgåelse af ny aftale, men er ikke justeret løbende i
aftaleperioden eller ved. Fx i forbindelse med indberetning af medlemstal eller
opdaterede aktivitetstimer. Således er der sidst sket en beregning tilbage i 2012 ved
indgåelse af de nuværende aftaler.
Mulige modeller
Model 1:
Nuværende model, med en aftaleperiode på 3 år, hvor beregningen i forhold til
medlemstal fortages i forbindelse med år 1, hvor beløbet prisfremskrives i år 2 og 3.
Fordelen ved denne model er, at den følger principper for lokaletilskud, jf.
Folkeoplysningsloven, hvor tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Foreningen
kender tilskudsbeløbet og kan lægge budget herefter i aftaleperioden. Udgiften kan
afholdes inden for det nuværende budget.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten.
Model 2:
Nuværende model, men hvor beregning ud fra medlemstal laves årligt, således at den
afsatte rammer genberegnes i forhold til antal medlemmer, aktivitet- og banetimer hvert
år i aftaleperioden.
Fordelen for foreningerne ved denne model er, at tilskuddet i større omfang afspejler den
aktuelle fordeling af antallet af medlemmer under 25 år i de to klubber. Udgiften kan
afholdes inden for det nuværende budget.
Ulempen ved denne model er at foreningen ikke kender beløbet på driftstilskuddet fra år
til år, hvilket giver en usikkerhed i forbindelse med budgetlægning.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten.
Model 3:
Tilskud omlægges til tilskud jf. Folkeoplysningslovens § 25, hvor der ydes 65 % af
driftsudgifterne til hallen. For begge klubber vil et tilskud blive beregnet ud fra den
lejeudgift de har til henholdsvis Lyngby Tennis- og Squashcenter og Virum-Sorgenfri
Tenniscenter, som ejer de to haller.
Hvis tilskuddet omlægges til at følge retningslinjer for lokaletilskud ydet efter
folkeoplysningslovens § 25, kan der ske forholdsmæssigt fradrag i tilskuddet, hvis
antallet af medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af det samlede medlemstal.
Denne mulighed anvendes i dag på lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreinger, der
modtager ordinært lokaltilskud til deres klubhuse/spejderhytter.
Med udgangspunkt i lejeudgift og medlemstal for 2019, ville Lyngby Tennis Klub efter
denne model i 2019 modtage et tilskud på 224.656 kr. efter fradrag af medlemmer over
25 år som udgør 60,5 % af det samledes medlemstal. Virum-Sorgenfri Tennisklub vil
modtage et tilskud på 164.094 kr. efter fradrag af medlemmer over 25 år som udgør
48,9 % af det samledes medlemstal.

Side 2 af 3

Klubben vil således opleve at deres nuværende tilskud halveres. Tilskuddet kan dog blive
endnu mindre da evt. indtægter på udleje af baner til ikke-medlemmer trækkes fra
foreningens driftsudgifter inden tilskud beregnes.
Kommunen vil således ved denne model få en udgift på 388.750 kr. i 2019.
Ulempen for foreningerne ved modellen er, at klubberne vil opleve en halvering af deres
nuværende driftstilskud. Endvidere kan modellen fjerne incitamentet til at udleje baner til
medlemmer over 25 år eller til ikke-medlemmer, da denne indtægt fratrækkes
driftsudgifterne inden lokaletilskuddet beregnes. En indtægt som udgør en stor andel af
foreningernes indtægter til dækning af driften af tennishallerne.
Som konsekvens heraf kan foreningerne blive nødt til at hæve deres kontingenter, som i
forvejen er forholdsvis høje i forhold til andre idrætsgrene.
I denne model er det vigtigt at have for øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra
år til år. Det betyder i dag, at det lokaltilskud som fx andre idrætsforeninger og
spejdergrupper, modtager under denne model varierer fra år til år, hvorfor forbruget fra
budget til lokaletilskud er ikke-styrbart.
Det vil også gøre sig gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal variere fra år til
år samt, at lejeudgiften.
Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven
Model 4
Folkeoplysningsloven giver også mulighed for at yde tilskud med afsæt i antallet af
aktivitetstimer. I Lyngby-Taarbæk Kommune anvendes denne mulighed i forbindelse med
beregning af lokaletilskud til ridehal og rytterstue.
I denne model foretages der forholdsmæssigt fradrag i forbindelse med antal medlemmer
over 25 år først, først når medlemmer over 25 år udgør mere end 25 % af det samlede
medlemstal.
Begge tennisklubberne har oplyst, at deres aktivitetstimetal i 2018 for medlemmer under
25 år er 103 timer pr. uge i indendørssæsonen. Begge klubber har oplyst
aktivitetstimetal for henholdsvis medlemmer under 25 år og over 25 år. I beregningen er
alene aktivitetstimer for medlemmer under 25 år medtaget, derfor er der ikke fortaget et
fradrag for medlemmer over 25 år.
Tages der udgangspunkt i aktivitetstimetallet for medlemmer under 25 år vil klubberne
hver især være berettiget til et lokaletilskud på 583.000 kr. i 2019, hvilket er vil give en
samlet udgift for kommunen på 1.166.000 kr.
Ved anvendelse af denne model, vil der komme en merudgift i 2019 på 453.163 kr. Dette
beløb kan dog variere fra år til år, da det afhænger af det aktivitetstimetal klubberne
indmelder. Tilskuddet er således ikke-styrbart.
Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven
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NOTAT
om
Lokaletilskud til foreningsejendomme i henhold til Kommunalfuldmagten

Foreningstilskud til ejendomme
Seks foreninger modtager tilskud fra denne pulje. Tilskuddene er aftalt på særlige vilkår
og er ikke lovpligtig, men ydes via kommunalfuldmagtsreglernes muligheder for at støtte
idrætten.
Fra puljen ydes særlig driftstilskud til to foreningsejede tennishaller og tre klubhuse,
samt leje af bowlingbaner i Herlev til den lokale bowlingklub.
Følgende foreninger får tilskud fra puljen:







LKI (Gymnastikforening, driftstilskud til klubhus på Carlshøjvej)
Lyngby Cycle Club (driftstilskud til klubhus på Carlshøjvej)
Skovridergårdens Tennisklub (Tilskud til foreningsejede tennisbaner)
Bowlingklubben Rolling Stones (leje af bowlingbaner i Herlev)
Lyngby-Tennis Klub (driftstilskud til tennishal)
Virum-Sorgenfri Tennisklub (driftstilskud til tennishal)

Størstedelen af tilskuddet går til de to tennisklubber. I 2019 er budgettet på 887.900 kr.
heraf modtager de to tennisklubber til sammen 712.837 kr.
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af analyse af
folkeoplysningsrammen 2013-2017 d. 6. december 2018 godkendte udvalget at
forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedr. driftstilskud til foreningsejede
ejendomme med henblik på en genforhandling af aftalerne. Sagen er sat på KFU i juni
2019.
De to aftaler med tennisklubberne udløber december 2019, og forvaltning fremlægger en
sag om mulige konstruktioner af et fremtidigt tilskud på KFU i juni 2019. Dette er en
beslutning tilbage fra 2016, som har været sat i bero pga. den verserende sag vedr.
Lyngby Tennisklubs tag. Fremtidigt tilskud til Tennisklubberne behandles i særskilt notat.
LKI, Lyngby Cycle Club og Skovridergårdens Tennisklub
LKI og Lyngby Cycle Club modtager driftstilskud til deres klubhuse. Der blev senest set
på disse lokaletilskud i 2007, hvor det blev besluttet, at viderefører aftalerne om
driftstilskud jf. kommunalfuldmagtreglerne til de to foreninger. Her blev det vurderet,
hvilke konsekvenser det kunne få for foreningerne, såfremt tilskuddet blev omlagt til
lokaletilskud jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Skovridergårdens Tennisklub modtager tilskud til klargøring og pasning af tennisbaner.
Frem tennisklubber modtager et årligt driftstilskud til klargøring og pasning af udendørs
tennisbaner. Fire af de fem klubber modtager tilskuddet til klargøring og pasning af
kommunale baner, som klubben har råderet over. Den sidste, Skovridergårdens
Tennisklub, modtager tilskud til klargøring og pasning af foreningsejede tennisbaner.
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Tilskuddet ydes ud fra samme beregningsgrundlag således at klubberne ligestilles.
Tilskuddet til Skovridergårdens Tennis Klub ydes fra puljen til foreningsejede
ejendomme, da der er tale om tilskud til en privatejet facilitet. De øvrige tilskud ydes fra
kommunens budget til ejendomsdrift.

LKI
Gymnastikforeningen ejer et klubhus på Carlshøjvej 1, huset ligger på kommunal grund.
Foreningen har siden 1970’erne modtaget et særligt tilskud til drift af klubhuset.
Udover over tilskud fra kommunen på 45.000 kr. og lejeindtægter ved udlejning, har foreningen en
fat indtægt i form af medlemskontingenter
Forvaltningen er ikke i besiddelse af den oprindelig aftale om driftstilskud.
Lyngby Cycle Klub
Cykelklubben ejer klubhus på Carlshøjvej X, men huset ligger på kommunal grund. Foreningen har
siden 1970’erne modtaget et særligt tilskud til drift af klubhuset.
Udover over tilskud fra kommunen på 45.000 kr. og lejeindtægt ved udlejning, har foreningen en
fat indtægt i form af medlemskontingenter.
Her gælder også, at forvaltningen er ikke i besiddelse af den oprindelig aftale om driftstilskud.
Skovriddergårdsen Tennisklub
Klubben modtager et årligt tilskud på 40.000 kr. til klargøring og pasning af tennisbaner
Skovridderstien 5 i Virum, som ejes af klubben

Ved beregning af lokaletilskud, jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser, er det
afgørende, hvor stor en andel af foreningens medlemmer, der er under 25 år, da der
forholdsmæssigt kun ydes tilskud til denne andel (reduktionen sker dog først, når
andelen af medlemmer over 25 år er større en 10 % af det samlede medlemstal).
Tilskuddet beregnes af foreningens driftsudgifter til huset, fra trukket indtægter, fx
lejeindtægter. LKI og Cykelklubben lejer bl.a. huset ud til private fester og
arrangementer en indtægt, der blandt andet går til drift og vedligeholdelse af de to
klubhuse.
Tilbage i 2007 vurderede forvaltningen, at såfremt LKI og Cykelklubben ville miste deres
daværende tilskud, ville begge klubber skulle skabe flere indtægter for at få driften til at
løbe rundt. Hvilket ikke nødvendigvis var muligt, da begge huse i forvejen blev lejet
meget ud - både til andre foreninger, men også private arrangementer.
Da arbejdet med drift og udlejning af klubhusene varetages af frivillige, blev det
endvidere vurderet, at foreningerne ville miste incitamentet til at udleje deres klubhus og
skaffe indtægter, hvis indtægterne fratrækkes før, der beregnes lokaletilskud. En
konsekvens heraf kunne være, at et lokaletilskud jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser
ville blive væsentlig større end det tilskud, der ydes i henhold til kommunalfuldmagten.
Bowlingklubben Rolling Stones
Bowlingklubben modtager tilskud til leje af bowlingbaner hos Fun City Sport i Herlev. I
2018 modtog foreningen 31.101 kr. i tilskud. Ifølge foreningens regnskab for 2018 havde
foreningen en lejeudgift til bowlingbaner på 114.270 kr. Kommunens tilskud dækker
således ca. 37 % af den samlede lejeudgift.
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Medlemskontingentet er 300 kr./md.
Foreningen har 30 aktive medlemmer, heraf 1 medlem under 25 år.



2 medlemmer bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.
7 medlemmer bopæl i Herlev Kommune

Der resterende medlemmer fordeler sig med 1-3 medlemmer fra følgende 10 kommuner:
Albertslund, Rødovre, Glostrup, Ballerup, København, Brøndby, Furesø, Greve, Taastrup
og Egedal.
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HØRINGSUD

AKTIVITETER FOR ALLE
– ALLE I AKTIVITET
Idræts- og Bevægelsesstrategi

KAST

FORORD // 03

VORES AMBITION FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE – FORORD
Idræt og bevægelse har stor betydning for vores sund-

til endnu mere leg, bevægelse og oplevelser. Vi skal

Vi er helt afhængige af borgernes engagement for

hed, trivsel og identitet. Motion giver os fysisk velvære,

arbejde på, at flere af de inaktive børn og voksne får

at få flere aktive. Vi skal derfor række ud, turde stille

holder sygdomme fra døren og giver gode oplevelser

lyst til bevæge sig. Og vi skal blive endnu bedre til

krav til os selv og hinanden og bringe alle kræfter i

og mulighed for leg. Vigtigst af alt giver det mulighed

at inddrage og understøtte samarbejde med alle de

spil.

for at indgå i værdifulde fællesskaber. I Lyngby-Taar-

aktører, der er på idræts- og bevægelsesområdet.

bæk vil vi arbejde for, at flest mulige er fysisk aktive
hele livet.

Det kræver vilje og prioritering at indfri ambitionerne

Februar 2019

inden for både de fysiske og økonomiske rammer.
I Lyngby-Taarbæk dyrker vi allerede i dag idræt og

Sofia Osmani,

motion i stor stil. Når vi formulerer en fælles retning

Idræts- og Bevægelsesstrategien er formuleret i tæt

Borgmester

for udvikling af idræt og bevægelse, er det ikke mindst

dialog med kommunens borgere og foreninger, som på

Mette Schmidt Olsen,

for at anerkende de mange aktører, der allerede i dag

workshops og events har bidraget med input og ideer.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

gør en unik indsats for idrætten og bevægelsen.
Idræts- og Bevægelsesstrategien fastlægger en vision
Der er således masser at bygge videre på – men også

for vores idræts- og bevægelsesliv. Derudover inde-

nye potentialer, vi skal stræbe efter og ambitioner, vi

holder strategien konkrete målsætninger, der primært

skal skærpe.

skal fungere som prioriterings- og styringsredskab for
kommunens arbejde med at understøtte gode rammer

Vi skal blive skarpere på at udvikle vores idrætsanlæg,

for borgernes aktive udfoldelse. Sammen med Kultur-

så der bliver plads til flere. Vi skal fokusere meget

strategien sætter Idræts- og Bevægelsesstrategien

mere på de attraktive uderum og de mange grønne

en retning for et samlet kultur-, fritids- og idrætsliv i

områder, der er i vores kommune, så der bliver plads

Lyngby-Taarbæk.

VORES KENDETEGN OG POTENTIALER // 04

VORES KENDETEGN OG POTENTIALER
Lokale karakteristika, nationale tendenser samt en analyse af borgernes motions- og sportsvaner fra 2018 peger på
en række potentialer, som giver afsæt for at udvikle idræts- og bevægelseslivet i de kommende år.
AKTIVE BORGERE

GODE MULIGHEDER FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE

er mange ubebyggede kvadratmeter i kommunen,

Borgerne i Lyngby-Taarbæk er generelt set meget

Idræt og bevægelse er for de fleste borgere en naturlig

udfordrer det både vores prioriteringer og måden, vi er

aktive. 72 % af de voksne og 81 % af børnene dyrker

del af hverdagslivet. Knap 44 % af kommunens borge-

vant til at bygge og drive anlæg på.

motion eller idræt hver uge. Dermed er borgerne i

re er aktive i en forening. Samtidig er der i dag mange

Lyngby-Taarbæk tæt på Kulturministeriets nationale

andre arenaer og fællesskaber, man kan udfolde sit

EN RIG NATUR MED GODE UDFOLDELSES-

målsætning om, at 75 % skal være fysisk aktive i 2025.

idrætsliv i, fx ældre- og patientforeninger, aftenskoler

MULIGHEDER

og motionsklubber på arbejdspladsen. Mange vælger

Kommunen rummer mange unikke naturområder fra

Knap 60 % af kommunens aktive børn og unge er aktive

også at motionere på egen hånd i naturen og byens

området omkring Furesøen, gennem Mølleådalen til

mere end tre gange i løbet af en uge og oftest i en for-

rum eller i private fitnesscentre, hvor fleksibiliteten i

Dyrehaven og Øresund. Særligt voksne foretrækker

ening. Fodbold er mest populært blandt drenge, mens

forhold til træningstidspunkter er høj.

byens rum og de nærliggende naturområder til at

dans og gymnastik er det blandt pigerne. I teenage-

dyrke motion i, fordi det er fleksibelt og let tilgænge-

årene skifter interessen til styrketræning eller andre

GODE FACILITETER

ligt. Nye former for åbne motions- og legerum som

former for individuel træning. Mange falder også fra,

Med udbygningen og renoveringen af Lyngby Idrætsby

fx shelter- og naturlegepladser, udendørs fitness-

fordi tiden prioriteres til venner, lektier og fritidsarbejde.

har Lyngby-Taarbæk fået et flot nyt anlæg stort set

områder, ridestier, klatrevægge, skaterbaner, multi-

midt i kommunen med nyt stadion, ny multihal, nyt

baner, kanopladser, hav- eller søbade mv. kan både

De voksne er generelt aktive hele livet, men aktiviteten

atletikstadion, nye omklædningslokaler og en række

supplere og aflaste de traditionelle anlæg – og inspi-

falder, når der kommer småbørn i familien. Til gen-

andre nye idræts- og fælleslokaler. Også i lokalom-

rere flere borgere til at være aktive.

gæld bliver de voksne igen mere aktive, når børnene

råderne er der i de senere år kommet nye baner mv.

flytter hjemmefra, og de allermest aktive er over 70 år

Hertil kommer, at foreningerne benytter skolernes

EN KOMMUNE I STÆRK UDVIKLING

med hele 77 % aktive.

haller og baner i stor stil.

Lyngby-Taarbæk er i rivende udvikling. Nye virksom-

Trods de mange aktive borgere er der stadig plads

Selvom der i Lyngby-Taarbæk er mange idrætshaller,

flere uddannelsesinstitutioner. Samtidig ændres store

til forbedring. Skal vi have flere aktive, skal vi sætte

-baner og -anlæg spredt ud over hele kommunen og

dele af kommunens infrastruktur med ny letbane og

fokus på de inaktive børn, unge og forældre, samt de

tæt på boligområderne, efterspørges endnu flere både

trafikomlægning i de kommende år.

motions-uvante, som skal støttes i at komme i gang.

traditionelle og specialdesignede anlæg. Da der ikke

heder og boligområder kommer til, og der bliver stadig

VORES KENDETEGN OG POTENTIALER // 05

Vi har i disse år derfor en unik mulighed for at tænke

lever længere, har vist vigtigheden af at holde sig rask

SAMMEN OM BEVÆGELSE

bevægelse ind i byudviklingen. Det kan være med nye

og rørig hele livet, og mange ældre mødes i ældrefor-

Flere af Lyngby-Taarbæk Kommunes politikker og

streetfaciliteter, nye motionsstier eller ved at under-

eninger eller patientforeninger for at dyrke motion og

strategier sigter mod at give borgerne de bedste mulig-

støtte aktive transportformer som cykling, gang og løb.

holde de sociale relationer ved lige.

heder for at leve et godt, sundt og aktivt liv. Det gælder
fx Sundhedsstrategien, Ældrestrategien, Skoleudvik-

DIGITAL MOTIVATION OG PLATFORME

Endelig bidrager idræt til sammenhængskraften og

lingsstrategien, Kommuneplanstrategien og Handle-

Pulsuret er for længst erstattet af apps, som gør det

et fælles engagement i lokalsamfundet, når borgere

plan for Frivillighed og Medborgerskab og Folkeoplys-

muligt at følge egen fremgang i konkurrence med

finder sammen i nye fællesskaber, eller når man

ningspolitikken. Det tydeliggør, at det er en fælles

os selv eller andre. De digitale platforme og sociale

sammen deltager i en større lokal idrætsevent.

opgave at fremme og understøtte mere fysisk aktivitet.

100 %

100 %

gængse forståelse af sport og giver mulighed for

90 %

90 %

at udnytte de mange digitale muligheder til at gøre

80 %

80 %

endnu flere aktive.

70 %

medier udfordrer den traditionelle foreningskultur,
fordi vi nu kan mødes i digitale træningsfællesskaber
på tværs af landet uden at mødes fysisk. Omvendt
giver det nye muligheder for at få kontakt til helt nye
borgere, som ikke ellers er tiltrukket af foreningslivets faste tilbud. Samtidig er flere og flere unge
begyndt at dyrke e-sport, hvilket udfordrer den

70 %

66 %

60 %

60 %

59 %

FÆLLESSKAB OG TRIVSEL I CENTRUM

50 %

Forskning har dokumenteret, hvordan fællesskaber

40 %

40 %

omkring idræt, leg og bevægelse kan fremme sociale

30 %

30 %

relationer, tolerance og forståelse mellem mennesker.

20 %

20 %

10 %

10 %

Med folkeskolereformen er der kommet større fokus
på bevægelse i skolen i erkendelse af, at mere bevægelse i løbet af skoledagen fremmer børns læring, trivsel og sundhed. Stigningen i antallet af ældre, der

0%

NATIONAL VISION:
75 % SKAL VÆRE AKTIVE

55 %

53 %

63 %

63 %

20-29 år

30-39 år

73 %

75 %

74 %

77 %

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70+ år

72 %

50 %

0%
10-12 år

13-15 år

16 år

TOTAL

Figur 1: Andelen af børn og unge der er idrætsaktive 3-4 gange om
ugen eller mere (n= 2.671). Kilde: Idrættens Analyseinstitut. Rapporten ”Motions- og Sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune” 2018.

TOTAL

Figur 2: Andelen af voksne der dyrker idræt, sport eller motion
(n=1.022). Kilde: Idrættens Analyseinstitut. Rapporten ”Motions- og
Sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune” 2018.
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EN AMBITIØS VISION, DER UDVIKLER LYNGBY-TAARBÆKS
IDRÆTSLIV, OG RUMMER ALLE IDRÆTTENS AKTØRER
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at 80 % af vores borgere er fysisk aktive.

’’ Vi sigter efter, at 80 % af vores borgere

er fysisk aktive allerede i 2024.

Visionen tager afsæt i input fra kommunens borgere såvel som foreningsliv,
og er bygget op om tre fokusområder:
1. Attraktive idrætsanlæg og uderum
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud
3. Stærke foreninger og samarbejde
Under hvert fokusområde er beskrevet dels den forandring for borgerne, som indfrielse af

E3

D
RÅ

VISION

Flest mulige
borgere i
Lyngby-Taarbæk
er fysisk aktive
hele livet

1

3

FF

’’ Allerede i 2024 sigter vi efter,

strategien skal føre til, dels mål for kommunens handlinger for at indfri strategien.

E

Visionen er ambitiøs.

ER

fleksibilitet, tilgængelighed, inspiration og engagement.

EK
T

ÅL

udviklingen af et inspirerende idræts- og bevægelsesliv med fokus på

M

Det er hensigten at favne flest mulige borgere i alle aldre og understøtte

R

erhvervslivet, uddannelsessteder og kommunens mange andre aktører.

2

udvikling af området på tværs af kommunen og i samarbejde med foreningslivet,
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Lyngby-Taarbæks Idræts- og Bevægelsesstrategi skaber en fælles retning for

FOKUSOMRÅDE 1

ATTRAKTIVE IDRÆTSANLÆG
OG UDERUM

EFFEKTER

MÅL

1

ATTRAKTIVE IDRÆTSANLÆG OG UDERUM // 07

ATTRAKTIVE IDRÆTSANLÆG OG UDERUM
Det skal være nemt for borgerne i Lyngby-Taarbæk at dyrke idræt og bevæge sig i hverdagen.

NYTÆNKNING AF IDRÆTSANLÆG

ØGET TILGÆNGELIGHED

dagen. Bedre udnyttelse af anlæg og større synlighed

Idrætsanlæg, haller og anlæg skal inspirere og give

Trods de mange idrætsanlæg efterspørger borgere

giver plads til flere foreninger og flere brugere. Kom-

borgerne lyst til at bevæge sig. Der er ikke mange

og foreninger flere idrætsanlæg. Derfor skal borgerne

munens anlæg tilhører os alle, og vi skal derfor dele

ledige kvadratmeter i Lyngby-Taarbæk, så vi skal

kende idrætsanlæggene og kunne bruge dem hele

vores haller, klubhuse og anlæg.

tænke innovativt, når vi udvikler og udbygger vores
idrætsanlæg. Fleksible haller og anlæg skal give plads

’’

til flere sportsgrene. Anlæggene skal summe af liv
med motions- og legerum, der aflaster og supplerer
haller og baner, når foreningerne varmer op, eller når
familien vil bevæge sig. Det er ofte borgerne og foreningerne, der ved hvor ”skoen trykker”. Derfor vil
vi lytte til foreningernes ønsker og inddrage dem i
udviklingen af anlæg. Visionen om flere aktive betyder, at vi først og fremmest prioriterer børn og bredden, når vi udvikler vores fælles anlæg.
Lyngby-Taarbæk er geografisk en lille kommune, og
selvom der er idrætsanlæg tæt på alle boligområder,
kan alle typer af idrætsfaciliteter ikke være overalt.
Der er derfor et basistilbud til de populære sportsgrene med haller og fodboldbaner i alle lokalområder,
mens de der dyrker en smallere sportsgren, som
forudsætter et special-designet anlæg, må køre lidt
længere.

’’

• 76 % af børnene er
tilfredse med
kommunens idrætsfaciliteter
• 68 % af de voksne
er tilfredse med
kommunens
idrætsfaciliteter

62 % af de voksne
dyrker idræt og
motion i naturen,
41 % på
veje og gader
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UDERUM SKAL INSPIRERE TIL BEVÆGELSE

Når vi i de kommende år udvikler byen og boligom-

Vi ser dem overalt: Cyklister i skoven eller på lande-

råder, skal vi gøre plads til udfordrende legepladser

veje. Løbere, der overhaler os på fortovet. Unge skater

og streetaktiviteter. Når nye virksomheder og uddan-

op og ned ad stationens trapper og bænke. Ældre

nelsesinstitutioner kommer til byen, vil vi arbejde for,

motionerer sammen i parken. Idrætsanlæg er ikke

at de bidrager med attraktive uderum til både ansatte,

længere en forudsætning for bevægelse. Derfor skal

studerende og borgere.

uderum, stier, motionspladser og løbe- og vandreruter
få os ud i naturen.

EFFEKT

MÅL

VI ØNSKER, AT BORGEREN SKAL OPLEVE

HVAD GØR VI?

• Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg

• Vi nytænker, udvikler og udbygger vores

med plads til flere.
• Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg
i nærmiljøet.
• Natur, stier, boligområder og bymiljøer, der
inspirerer til bevægelse.

idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads
til flere.
• Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter.
• Vi bruger flere digitale løsninger i vores
idræts- og bevægelsesfaciliteter.
• Vi fremmer bevægelse, når kommunale,
statslige og private byrum og grønne områder
indrettes.
• Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg, udefitness mv.

2
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VARIEREDE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESTILBUD
Alle skal have mulighed for at være fysisk aktive og indgå i et træningsfællesskab.

FLERE BØRN OG UNGE SKAL BEVÆGE SIG

for dyrker mange motion på egen hånd i fitnesscentret

ger mere åbne haller og anlæg. Derfor har borgere i

Rigtig mange børn og voksne i Lyngby-Taarbæk er

eller i naturen. Over halvdelen af borgerne efterspør-

dag mulighed for at anvende kommunens idrætsfacili-

fysisk aktive i deres fritid. Men en mindre gruppe af
både børn og voksne kommer aldrig i gang eller stopper igen. Knap hvert femte barn er ikke aktuelt aktiv –
det er flere end landsgennemsnittet og vidner om
behov for en særlig indsats. Vi ved nemlig, at gode
vaner fra barndommen har nemmere ved at holde ved.
Særligt teenagerne falder fra, når de på ungdomsuddannelserne møder en hverdag med lektier og
fritidsarbejde, som er uforenelig med de stadig mere
tidskrævende sportsaktiviteter. Også foreningernes
stigende fokus på talenter og hyppig træning gør det
svært for de unge at finde attraktive, men mindre
ambitiøse tilbud. Især mange unge piger holder op i
foreningslivet. Stort set alle børn og unge fremhæver
sjov og kammeratskab som hovedårsag til, at de er
aktive – ikke konkurrencen.
IDRÆT OG MOTION SKAL INDPASSES I
EN TRAVL HVERDAG
Også yngre voksne har svært ved at finde plads til
idræt og motion i en hverdag fyldt med uddannelse,
karrierestart og familieliv. Her er let tilgængelige og
fleksible idræts- og motionstilbud ofte løsningen. Der-

’’

Hvad kan få de voksne
til at dyrke idræt og
motion?
• Mere tid i hverdagen
• Flere muligheder for
at starte som nybegynder
• Et sted hvor man kan
komme, når det
passer

’’

Hvad motiverer
børn og unge til at
dyrke idræt og motion?
• 77 % for at have det sjovt
• 64 % for at være
sammen med
vennerne

VARIEREDE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESTILBUD // 10

teter via en app, der giver let adgang til at se og booke

PLADS TIL ALLE

bevægelsen og fællesskabet vigtigt for den enkeltes

ledige faciliteter. I fremtiden skal vi blive bedre til at

Mange med fysiske eller psykiske handicaps eller

livskvalitet. Det er dog ikke alle borgere med særlige

indtænke digitale muligheder i vores tilbud.

sygdomme finder fællesskaber med andre i samme

behov, der har brug for særlige tilbud. Mange forenin-

For nogle er fællesskabet afgørende for at komme i

situation gennem idræt og motion. Et aktivt idræts-

ger har erfaret, at med åbenhed og velvilje kan udsatte

gang og holde ved. Og det er ikke nemt at være nybe-

liv rummer muligheder for fællesskab for alle, også

borgere ofte være en del af de ordinære foreningstil-

gynder i en forening, hvis man ikke har dyrket idræts-

borgere med særlige behov. Uanset om borgerne er

bud. Der er dog samtidig behov for at øge tilgængelig-

grenen før. Derfor kommer mange borgere ikke ind i

udsatte eller har et handicap eller andet, er ambitio-

heden til kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter

træningsfællesskaberne.

nen, at der skal være muligheder for alle. Her er både

for borgere, der har et handicap. ForDerudover kan
det for nogle motionsuvante kan det være uoverskueligt selv at komme i gang med at dyrke idræt eller
motion. Her er der brug for støtte og et ekstra skub for
at komme ud ad døren og væk fra sofaen, TV’et eller

EFFEKT

computeren og blive aktiv.

MÅL

VI ØNSKER, AT BORGEREN SKAL OPLEVE

HVAD GØR VI?

• Det er nemt at blive en del af et aktivt

• Vi fastholder unge og yngre voksne i idræts-

fællesskab.
• Adgang til fleksible idræts- og bevægelsestilbud tilpasset en travl hverdag.
• Personlige eller fysiske udfordringer er ikke
en hindring for at være fysisk aktiv.

og foreningsfællesskaberne med et særligt
fokus på piger og kvinder.
• Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere.
• Vi gør det nemmere at dyrke motion både på
egen hånd og i træningsfællesskaber.
• Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud
med plads til motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap.

3
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STÆRKE FORENINGER OG SAMARBEJDE
Stærke fællesskaber og partnerskaber på tværs af idrætsaktører og andre relevante aktører åbner for nye perspektiver
og potentialer for idræt og bevægelse.

VELFUNGERENDE FORENINGER SKABER

FÆLLES INDSATS SKAL STYRKE BORGERNES

udvikling og vaner – ligesom bevægelse efter folke-

FÆLLESSKABER

MOTIONSVANER

skolereformen i langt højere grad er en integreret

Lyngby-Taarbæk huser mere end 100 idrætsforenin-

Idræt og bevægelse er ikke kun forbeholdt forenings-

del af børns skoledag. Også på aktivitetscentrene på

ger, der gennem borgernes store og frivillige indsats

og fritidsområdet. Allerede i vuggestuen og børne-

ældreområdet dyrkes i dag motion.

skaber et flot samlet idræts- og bevægelsestilbud.

haven understøtter vi børns motoriske bevægelses-

Et velfungerende samarbejde med foreningerne er
en forudsætning for at skabe aktivitet for alle.

’’

Kommunen skal vedblive med at anerkende og understøtte foreningernes udvikling og udfoldelse af idrætsog motionstilbud til børn og voksne. Det skal både
ske i det direkte samarbejde med foreningerne og
gennem samarbejdet med Fællesrepræsentationen
for Idrætsforeninger (FIL), som tæller 70 idrætsforeninger.

71 %
af de voksne
dyrker motion
på egen hånd

Også andre foreninger bidrager værdifuldt med idrætsog bevægelsestilbud og rækker ofte ud mod andre
borgergrupper. Det gælder fx spejderne, aftenskolerne og ældre- og patientforeningerne. Tilsammen
bidrager foreningslivet med et bredt og mangfoldigt
idræts- og bevægelsestilbud. Kommunen vil i fremtiden understøtte endnu flere varierede bevægelsesmuligheder.

’’

38 %
af børn og unge
dyrker motion
på egen hånd

’’

I 2017 havde vi i alt
26.123 medlemmer
i idræts- og spejderforeningerne
Derudover har vi mange
forskellige bevægelsestilbud i Aftenskolerne.
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Mange borgere dyrker motion i fitness- og trænings-

IDRÆTSBEGIVENHEDER OG TALENTARBEJDE

nes hverdag, når idrætsudøvere i alle aldre og på alle

centre, som med deres individuelle tilbud og lange

SKAL MOTIVERE OG ENGAGERE

niveauer mødes til kampe, stævner og opvisninger.

åbningstider, ofte er nemmere at passe ind i en travl

Større idræts- og motionsbegivenheder sætter fokus

Her knyttes venskaber og fællesskaber, som skaber

hverdag. Også Lyngby-Taarbæks mange virksomheder

på bevægelse. Lyngby-Taarbæk har en lang tradition

grundlag for foreningernes videre engagement og

og uddannelsessteder tilbyder idræts- og motions-

for at huse store idrætsbegivenheder – både når mo-

motivation. Derfor vil kommunen fremover understøtte

muligheder til ansatte og studerende. Samarbejde

tionisterne deltager i fx Eremitageløbet og Den Grønne

partnerskaber om idrætsevents.

mellem kommunens sektorer, foreningsliv, virksom-

Mil, og når de bedste udfolder sig til fodboldkampe i

heder og private idrætsaktører skal i fremtiden skabe

idrætsbyen eller kapsejladsro-, kano- og kajakstævner

Talentudvikling er en naturlig del af mange klubbers

større grundlag for at udvikle nye og anderledes

på Rostadion ved Bagsværd Sø. Sådanne begivenheder

hverdag – og gennem Team Elite vil kommunen fort-

bevægelsestilbud.

og events samler mange mennesker og danner fælles-

sat støtte og anerkende lokale talenters udvikling.

skaber på tværs. Dysten er en vigtig del af foreninger-

EFFEKT

MÅL

VI ØNSKER, AT BORGEREN SKAL OPLEVE

HVAD GØR VI?

• Velfungerende idrætsforeninger og andre

• Vi understøtter idrætsforeninger og andre

foreninger, der tilbyder et bredt og varieret
idræts- og bevægelsesudbud.
• Mulighed for at dyrke idræt og motion i og
på mange arenaer.
• Inspirerende og interessante idrætsbegivenheder og events.

foreninger i at skabe attraktive tilbud.
• Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og
seniorers idræts- og bevægelsesvaner.
• Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events.
• Vi støtter foreningers arbejde med særlige
talenter.
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FRA ORD TIL HANDLING
Idræts- og Bevægelsesstrategien træder i kraft i 2019

kommunen og (private) idrætsaktører omkring events

SPØRGSMÅL OG KONTAKT

og følges løbende frem til 2024 med henblik på fortsat

eller samarbejde med idrættens organisationer og

Har du spørgsmål til Idræts- og Bevægelsesstrategi-

vurdering af relevans og mål.

nabokommunerne om udviklingsprojekter, der frem-

ens proces eller indhold kan du kontakte Center for

mer strategiens mål.

Kultur, IT, Politik og Organisation på fritid@ltk.dk.

tværs af kommunens centre og i et vist omfang af

For at sikre at strategiens ord bliver omsat til handling

Kilder: Motions- og Sportsvaner i Lyngby-Taarbæk

eksterne samarbejdspartnere. Center for Kultur, IT,

udarbejdes en handleplan med konkrete indsatser i

Kommune 2018 - Idrættens Analyseinstitut, kum.dk,

Politik og Organisation har en koordinerende rolle i

2019, som opdateres hvert andet år. Samtidig giver

forhold til at sikre fremdrift i arbejdet.

Motions- og Sportsvaneundersøgelsen fra 2018 en god

Strategien er tværgående og skal derfor løftes på

mulighed for at følge udviklingen i de opstillede mål.
Derudover forudsætter store dele af strategien et
samarbejde med kommunens mange idrætsaktører.

Kultur- og Fritidsudvalget vil årligt følge udviklingen

Det gælder selvfølgelig særligt foreningslivet.

og sammen med forvaltningen skabe et stadigt fokus
på idræts- og bevægelseslivet i dialog med idrættens

Også eksterne samarbejdspartnere kan bidrage til

aktører. Strategien er ikke statisk, men skal hele tiden

at gennemføre strategien, fx i partnerskab mellem

fornys, følges op og justeres, så visionen kan nås.

&HQWHUIRU6RFLDO,QGVDWV
Center for Kultur, IT, Politik og Organisation
6XQGKHGVWMHQHVWHQ

Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur

-HUQEDQHSODGVHQ
Lyngby Torv 17
.JV/\QJE\
2800 Kgs. Lyngby
7OI
VPW#OWNGN
Telefon: 45 97 30 00 (Rådhuset)
ZZZOWNGN

Idræts- og Bevægelsesstrategi: Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Aktør/borger

Høringssvar – sammenfatning /hovedpointer

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til ændringer

Social- og
Sundhedsudvalget

Udvalget anbefaler, at der arbejdes sprogligt med
afsnittet ”Plads til alle”. Dels skal der skelnes mellem
borgere med handicap og udsatte borgere, da det er to
forskellige målgrupper. Dels skal det i afsnittet være
tydeligere, at visionen ikke er lig den nuværende
situation, at det vil forudsætte fokuserede indsatser at
nå dertil, herunder et ønske om flere tilbud til borgere
med handicap samt udsatte borgere.
Udvalget anbefaler, at der arbejdes sprogligt med
afsnittet ”Plads til alle”. Det skal i afsnittet være
tydeligere, at visionen ikke er lig den nuværende
situation, at det vil forudsætte fokuserede indsatser at
nå dertil, herunder et ønske om flere tilbud til børn og
unge med handicap samt udsatte børn og unge – det
skal fremstå mere tydeligt.
Udvalget vil i forbindelse med fremtidige lokalplaner
indtænke idræts- og bevægelsesaktiviteter i det
offentlige rum, i det omfang det er muligt.
Udvalget er enige i ambitionen om at skabe byrum der
indbyder til bevægelse. Udvalget ønsker at fremme
transportformer, der indeholder fysisk aktivitet.

Forvaltningen tilslutter sig
anbefalingen.

Indarbejdet i strategien

Forvaltningen tilslutter sig
anbefalingen.

Indarbejdet i strategien

Ingen bemærkninger.

Ingen

Ingen bemærkninger.

Ingen

Ønske om en mere fleksibel fordeling af bassintimer, så
der er plads til klubaktiviteter og offentlig svømning
samtidig.

Dette er adresseret i handleplanen,
der indeholder initiativer omkring
udvidet åbningstid i Lyngby
Svømmehal.
Alt om Frederiksdal Fribad
håndteres uden om strategien i en
særskilt politisk sag.

Ingen

Børne- og
Ungdomsudvalget

Byplanudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Lyngby Svømmeklub

Ønske om anlæggelse af svømmebaner ved
Frederiksdal Fribad (Furesøen) og Taarbæk Havn, så
der skabes gode rammer for svømning i åbent vand.
Dette vil tiltrække motionister som gerne vil være sikre
i det åbne vand.

Ift. Taarbæk Havn vurderer
forvaltningen, at det vil være meget
omkostningstungt at anlægge i

Ingen

Ønske om et varmtvands/terapi bassin i Lyngby
Svømmehal, da det er en stor mangelvare i LTK.
Bassinet vil give mulighed for babysvømning, svømning
for gravide, vandgymnastik for ældre, vandskræk hold,
undervisning med høj kvalitet for børn i 4-6-års-alderen
mm.

åbent hav. Forslaget kan overvejes i
senere faser i arbejdet med
handleplanen, men vil ikke indgå i
handleplanen for 2019-2021.
Forvaltningen vurderer, at forslaget
er så udgiftstungt, at det med de
afsatte midler til udmøntning af
strategien ikke er realistisk at
medtage i handleplanen for 20192021.

Ingen

Forvaltningen undersøger
muligheden for at anvende
varmtvandsbassinet på Fortunen
mere strategisk, hvor driften
omlægges til idrætsområdet.
Er glade for at kunne afholde stævner på klubniveau i
Lyngby Svømmehal, men gør opmærksom på, at det
ikke er muligt at afholde stævner på regionalt eller
nationalt niveau. For at kunne det, er det nødvendigt,
at bassinet er dybere på det laveste sted, samt at der
er flere tilskuerpladser tilknyttet.

Forvaltningen vurderer, at forslaget
er så udgiftstungt, at det med de
afsatte midler til udmøntning af
strategien ikke er realistisk at
medtage i handleplanen for 20192021.
Derudover vurderes det, at det er
for teknisk kompliceret.

Ingen

Ønsker at der oprettes mulighed for sparring på tværs
af idrætsgrene ift., hvad der er interessant for
teenagere, og hvordan man kan fastholde dem så
længe som muligt.
Foreslår at træningsmulighederne i kommunen gøres
mere fleksible, fx i stedet for en fast ugentlig svømme
dag. Hertil foreslås indførsel af et 10-turs LTK
idrætskort, hvor borgerne har mulighed for at prøve
forskellige idrætsgrene. Det vil gøre det nemmere at
komme i gang og fastholde et sundt motionsliv.
Ønske om at idrætsforeninger og kommunen
samarbejder om at skabe gode forhold for uddannelse i
form af eliteklasser på folkeskoler, gode gymnasier med

Dette er adresseret i handleplanen,
der indeholder et initiativ omkring
temabaserede netværksmøder
foreningerne imellem.
Forslaget vil blive bragt videre til
FIL, da initiativet indgår i FIL’s
strategi.

Ingen

Det er ikke en del af
Skoleudviklingsstrategien at
etablere eliteklasser, men der er

Ingen

Ingen

Virum Skoles bestyrelse
v. Lars Møller Salling

Samrådet for børne- og
ungdomsorganisationerne
i Lyngby-Taarbæk
Kommune

eliteidræt og generel udvikling af trænere og atleter
samt tidssvarende faciliteter - til gavn for både bredde
og elite.

fokus på altid at gå i dialog i forhold
til individuelle forløb ved behov.

Virum Skoles bestyrelse påskønner en meget ambitiøs
strategi for idræt og bevægelse i de kommende år, men
udtrykker samtidig bekymring omkring, at det reelle
billede af skolernes udearealer i LTK, herunder særligt
Virum Skoles udearealer, ikke stemmer overens med
strategiens beskrivelser.
Udtrykker bekymring ift. at skolernes budgetter er så
lave, at det ikke er realistisk, at skolerne kan finansiere
en merudgift til at bringe haller og udearealer til et
niveau, der kan danne et passende udgangspunkt for
strategien.
Påskønner at skolernes områder fremover kan facilitere
spændende idræts- og bevægelsesmuligheder, både for
elever og for hele lokalområdet.
Ønske om at der frigives mere tid til skolens
fritidstilbud i skolens hal, hvilket vil være til gavn for
alle eleverne i fritidstilbud.

Skolernes arealer håndteres i andet
regi end Idræts- og
Bevægelsesstrategien.

Ingen

Det er ikke inden for skolernes
budgetter at finansiere dette, men
prioriteres ud fra en overordnet
kommunal prioritering af nye anlæg
og vedligeholdelsesarbejde.
Ingen bemærkninger.

Ingen

Handleplanen indeholder generelle
initiativer om at udnytte faciliteter
bedre. Den konkrete bemærkning vil
ikke indgå særskilt.

Ingen

Samrådet værdsætter etablering af en strategi for idræt
og bevægelse, men foreslår at strategiens ambition
tydeliggøres i indledningen, ved at tilføje at naturen og
grønne områder værdsættes højt, som udgangspunkt
for leg, oplevelser og bevægelse.

Forvaltningen tilslutter sig forslaget.

Indarbejdet i strategien

Vores kendetegn og potentialer bør omfatte mere end
haller og skoler. Samrådet foreslår at følgende tilføjes:
Desuden giver kommunen driftstilskud til en del
foreninger, der enten selv ejer eller lejer sig ind i
egnede lokaler. Kommunen anerkender den øgede
trivsel og identitetsskabelse, der ligger i at en forening
tager ansvar for egne faciliteter.
Påpeger at mål under Fokusområde 2, der omhandler
fastholdelse af unge og yngre voksne, bør gå længere
end at fastholde i idrætsfællesskaber. Samrådet

Forvaltningen vurderer, at det bliver
for specifikt og vil skulle behandles
som en konkret tilskudsmodel.

Ingen

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes
”idræts- og foreningsfællesskaber” i
stedet for at fjerne ordet idræt.

Indarbejdet i strategien

Ingen

v. Jan Frank Nielsen

foreslår at idrætsfællesskaberne ændres til
fællesskaberne, så målet også rummer de idébetonede
tilbud.
Ønske om at blive skrevet ind som part i Fokusområde
3, så det ikke kun er idrætsaktører, der samarbejdes
med og foreslår, at idrætsaktører erstattes med ordet
aktører, i den sætning der kommer under overskriften.
Seniorrådet
v. Bente Illum Hansen

Medlem af Seniorrådet /
Lis Buchwald Olesen

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes
”idrætsaktører og andre relevante
aktører” – i stedet for at ændre
ordet.

Indarbejdet i strategien

Seniorrådet påskønner at Idræts- og
Bevægelsesstrategien er god og bredt favnene, og
anbefaler at der etableres en portal eller lignende, der
forenkler søgningen efter specifikke tilbud i kommunen.

Dette er adresseret i handleplanen,
der indeholder initiativer omkring
udarbejdelse af en digital oversigt
over klubber og træningsmuligheder
i kommunen, der skal gøre det
lettere for borgerne at se, hvilke
muligheder de har.

Ingen

Foreslår at sætningen på s. 6 gøres mere præcis og
omformuleres til følgende:
”Vi sigter efter, at 80 % af vores borgere skal være
fysisk aktive allerede i 2024”

Forvaltningen tilslutter sig forslaget.

Indarbejdet i strategien

Forvaltningen vurderer, at alle tre
fokusområder bør vægtes lige højt,
for at vi kan indfri visionen.
Fokusområderne skal ses i et
integreret samspil med hinanden.
Dette er adresseret i handleplanen,
der indeholder initiativer, der
omfatter udvikling af
idrætsfaciliteter, så faciliteterne kan
udnyttes optimalt og der dermed
bliver plads til flere. Forvaltningen
er bevidste om, at der skal kreative
og nytænkende løsninger til.

Ingen

Nuværende sætning:
”Allerede i 2024 sigter vi efter, at 80 % af vores
borgere er fysisk aktive”.
Lyngby Badminton Klub
v. Toke Hougaard

Lyngby Badminton Klub påskønner en ambitiøs strategi
for idrætsområdet, og påpeger at Fokusområde 1 bør
prioriteres først, da de andre fokusområder er
afhængige af det.
Hvis vi skal have flere aktive borgere, er det
nødvendigt, at kommunen bygger nye faciliteter eller
tænker kreativt i udviklingen af faciliteter, da klubben
på nuværende tidspunkt må afvise mange grundet
pladsmangel.

Ingen

Handicaprådet

Påskønner at der i strategien står, at idrætsfaciliteterne
skal summe af liv og være fleksible, dog savner de alt
det i Engelsborghallen. Påpeger at foreningerne der
hører til i Engelsborghallen ikke har nogle klublokaler,
ingen tilgængelige ekstrafaciliteter til opvarmning og
ingen fungerende café eller lignende.

Dette er adresseret i handleplanen,
der indeholder initiativer, der
omhandler en undersøgelse af,
hvilke muligheder der er for at
etablere flere miljøer på
kommunens idrætsanlæg, hvor
sociale fællesskaber kan styrkes.

Ingen

Handicaprådet synes, der mangler et generelt fokus på
tilgængeligheden til diverse idrætsfaciliteter og til
transport for børn og unge der gerne vil dyrke idræt.

Der tilføjes en indsats til
handleplanen, der handler om at
afdække, hvad der er af tilbud til
borgere med handicap samt mulige
forbedringer i forhold til øget
tilgængelighed for borgere med
fysisk handicap.
Hvad angår transport henviser
forvaltningen til de muligheder der
allerede er, både ift. Flextrafik og
Flexhandicap.

Ingen

Påpeger at strategien kan opfattes som ukonkret, og
kan give den opfattelse at handicappede kan integreres
i idrætsforeningerne.

Der henvises her til bemærkninger
under høringssvar fra Social- og
Sundhedsudvalget.

Indarbejdet i strategien

Foreslår at der laves en særlig beskrivelse ift.
handicappede og borgere med særlige behov under
Fokusområde 2 i afsnittet Plads til alle.
Forventer at handleplanen bliver konkret ift. mennesker
med handicap.

Der henvises her til ovenstående
kommentarer.

Ingen

Borger / Kate Mau

Foreslår at ordet kapsejlads på s. 12 ændres til ro,kano- og kajakstævner.

Forvaltningen tilslutter sig forslaget.

Indarbejdet i strategien

Borger / Rufus Blas

Påpeger at visionen for Idræts- og
Bevægelsesstrategien er intetsigende, og henviser til
Maja Pilgaards oplæg fra StratEventet, hvor hun netop
advarede mod at falde i den fælde at lave visioner der
blot handler om at få flere i bevægelse.

Ingen bemærkninger.

Ingen

Borger / Lillan Albeck

Påpeger at Maja Pilgaard foreslog, at vandet ved
Taarbæk havn udnyttes bedre, eller der fokuseres mere
på nichesportsgrene.
Påpeger at Maja Pilgaard foreslog, at der bør udvikles
urbane tiltag ift. branding og positionering, da LTK på
landsplan ikke er kendt for naturområder.

Der henvises her til bemærkninger
under høringssvar fra Lyngby
Svømmeklub.
Der henvises til målet om at
synliggøre vores tilbud, ”Vi skaber
flere kendte, tilgængelige og
fleksible idræts- og
bevægelsesfaciliteter” under
Fokusområde 1.

Ingen

Foreslår træningshold for demensramte, og for
demensramte sammen med pårørende.

Forvaltningen afgrænser sig fra det,
da det er tænkt ind i strategierne på
ældre- og sundhedsområdet.
Forvaltningen afgrænser sig fra det,
da det er tænkt ind i strategierne på
ældre- og sundhedsområdet.
Forvaltningen henviser til
kommunens tilbud, hvor borgere
gratis kan låne en elcykel i to
måneder.

Ingen

Medtages i forvaltningens videre
arbejde.

Ingen

Ønsker at være en del af arbejdet med handleplanen,
og udtrykker vigtigheden af at koordinere arbejdet med
handleplanen.
Påpeger at det bliver en stor udfordring, at der
fremadrettet tænkes idræt og bevægelse ind i alle
beslutninger der træffes på Rådhuset og i
forvaltningerne.

Taget til efterretning.

Ingen

Ønske om aktivitetsrum i centrum med plads til leg og
sport, fx i forbindelse med det kommende vandspejl på
fæstningskanalens, der om vinteren kunne bruges til
skøjteløb, hvor overskudsvarmen fra fryseanlægget
kan benyttes i Lyngby Storcenter.

Der henvises til målet om at
”Fremme bevægelse når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes”. Der vil som en del af

Ingen

Foreslår balancetræning – ikke kun med bolde.
Foreslår mere leg og sjov i udfoldelserne, så det ikke
føles som en sur pligt.
Foreslår udlån af elcykler, også trehjulede.

FIL
v. Anni Frisk Carlsen

Borger / Nils Peter
Astrupgaard

FIL kvitterer for det gode arbejde der er lagt for dagen
med strategien, og er glade for at have været
inddraget løbende.

Ingen

Ingen
Ingen

Foreslår sommeraktiviteter i form af
rulleskøjter/skateboards omkring fæstningskanalen, så
flere unge bliver aktiveret i stedet for at hænge ud i
Lyngby Storcenter.
Ønske om etablering af varmtvandsbassin i Lyngby
Svømmehal til gavn for både handicappede, mennesker
med sports- og andre skader samt mindre børn.
Foreslår at der udbygges på siden af svømmehallen.
Borger / Jens Bundesen

Gør opmærksom på at befolkningstilvæksten vil stige
med 11,9 % fra 2016-2027, og vi derfor bør indtænke
flere idrætsfaciliteter.

Gør opmærksom på, at vi indtænker nye
idrætsfaciliteter på de områder, hvor der udvikles eller
bygges nyt.

Ift. at udvikle byrum gør Jens Bundesen opmærksom
på Danmarks klima, der sætter begrænsninger for
hvilke aktiviteter man kan lave udendørs. Derudover er
alle borgere ikke interesserede i de samme aktiviteter,
og det er derfor nødvendigt, at kommunen tilbyder
varierede træningsmuligheder året rundt.
Han påpeger vigtigheden af, at der ikke udvikles
udendørs faciliteter, som kun kan anvendes om
sommeren.
Ønske om at skolernes faciliteter kan udnyttes uden for
skoletid, så foreningerne har et sted at afholde sociale
arrangementer, der kan styrke de sociale fællesskaber.
Det kan være med til at fastholde medlemmer, særligt
de unge der falder fra.

arbejdet med handleplanen blive
taget stilling til konkrete initiativer.
Idéen overvejes i forbindelse med
planlægningen af kommunens
sommerferieaktiviteter.

Ingen

Der henvises her til bemærkninger
under høringssvar fra Lyngby
Svømmeklub.

Ingen

Der henvises til målet ”Vi nytænker,
udvikler, og udbygger vores idrætsog bevægelsesfaciliteter med plads
til flere” under Fokusområde 1. Der
tages her hensyn til at
befolkningstilvæksten vil stige.
Dette er adresseret i handleplanen,
der indeholder initiativer, der
omhandler, at bevægelse indtænkes
i kommunens planer og politikker,
samt når legepladser og skolegårde
etableres eller forbedres.
Taget til efterretning.

Ingen

Kommunen stiller på nuværende
tidspunkt lokaler til rådighed for
folkeoplysende foreningernes
aktiviteter, herunder sociale
arrangementer, i det omfang det er
muligt.

Ingen

Ingen

Ingen

Spørger ind til vores ambitionsniveau omkring målet: ”
Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer
og events” i Fokusområde 3. Vil vi afholde events osv.
inden for de eksisterende facilitetsrammer, eller vil vi
investere for at opnå målet? Vil vi udbygge/bygge nyt
for at flere sportsgrene kan afholde store
arrangementer? Eller er det andre typer arrangementer
vi vil have til?
Efterspørger et varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal
eller evt. et andet sted, der kan benyttes af mennesker
med behov for dette.

Ambitionen er at bakke op om og
støtte afholdelse af store
arrangementer inden for de rammer
der i forvejen er.

Ingen

Der henvises her til bemærkninger
under høringssvar fra Lyngby
Svømmeklub.

Ingen
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Nr.

Indsats

Beskrivelse

Attraktive idrætsanlæg og uderum

Varierede idræts- og bevægelsestilbud

Stærke foreninger og samarbejde

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

*Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i
nærmiljøet.

*At det er nemt at være og blive en del af et
aktivt fællesskab.

*At tværgående samarbejde skaber
nye og stærke fællesskaber.

*Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads
til flere.

*At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible
og tilpasset en travl hverdag.

*Samarbejde på tværs, som optimerer
borgernes sunde bevægelsesvaner.

*Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som
inspirerer til bevægelse.

*At personlige eller fysiske udfordringer ikke
er en hindring for at være fysisk aktiv.

*Idrætsbegivenheder og events, der er
interessante og inspirerende.

Mål
1

Mål
4

Mål
5

Mål
1

Mål
2

Mål
3

Mål
4

Mål
3

Mål
4

Fagudvalg

Endnu ikke
estimeret/afsat

KFU

2.

Indretning der
fremmer bevægelse

3.

Etablere Åben Hal
ordning

4.

Udvide anvendelsen af
og øge kendskab til
WannaSport

5.

Styrke
bevægelsesmuligheder
ne når skoler og

Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på 75.000
kr. til gennemførsel
(2020-21)

Det forventes, at 1-2 af indsatserne er gennemført inden
udgangen af 2021.
Brugerne inddrages i planlægning og udvikling af
bevægelsesmiljøer.
Arbejde for at indretning der fremmer bevægelse, tænkes
ind i kommunens planer og politikker (fx planer for brug
af natur, rekreative arealer, legepladser, bymiljøer og
byområder).
Etablere ’Åben Hal’/’Åbent hus’ ordninger, hvor alle kan
komme og bevæge sig. Fx med styrede aktiviteter fra
skiftende idrætsforeninger.
Aktiviteten kan fx gå på skift mellem kommunens
forskellige idrætshaller, i de forskellige bydele, og kan
afholdes én gang om måneden.
Udvide anvendelsen af og øge kendskabet til
WannaSport, så det er nemt for borgerne at navigere i
bevægelsesmuligheder- og tilbud. Det vil øge
faciliteternes tilgængelighed og fleksibilitet.
Formidle muligheder for selvorganiseret bevægelse,
med fokus på piger og kvinder.
Understøtte oprettelse af digitalt fora til
bevægelsesfællesskaber.
Indtænke bevægelse når skoler og skolegårde etableres
eller forbedres, så brugen bliver mere fleksibel.

Finansiering, ca.
Indenfor
eksisterende
budgetramme

Vi støtter foreningers arbejde
med særlige talenter

Vi skaber gode rammer for
større idrætsarrangementer og
events

X

Mål
2
Vi prioriterer samarbejde om
børn, unge og seniorers idrætsog bevægelsesvaner

X

Mål
1
Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i
at skabe attraktive tilbud

Vi skaber flere idræts- og
bevægelsestilbud med plads til
motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap

Vi gør det nemmere at dyrke
motion både på egen hånd og i
træningsfællesskaber

Vi understøtter flere idræts- og
bevægelsestilbud for
senstartere og nybegyndere

Vi fastholder unge og yngre
voksne i idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på piger og
kvinder

Vi udvikler uderum til motion,
cykling, streetaktiviteter, leg og
udefitness

Vi fremmer bevægelse, når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes

Identificere tre muligheder for at etablere flere
bevægelsesmiljøer på idrætsanlæggene inden 2020.
Mulighederne skal få anlæggene til at summe af liv med
motions- og legerum, hvor der er plads til mere
bevægelse og sociale fællesskaber kan styrkes og dyrkes.

Mål
3
Vi bruger flere digitale
løsninger i vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter

Nye muligheder for
bevægelsesmiljøer på
idrætsanlæg

Vi skaber flere kendte,
tilgængelige og fleksible idrætsog bevægelsesfaciliteter

Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere

1.

Mål
2

X

BY/TMU/
ØK

X

X

X

X

X

X

X

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-21)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2021)

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-21)

ØK

Indenfor
eksisterende
budgetramme
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Nr.

Indsats

Beskrivelse

Attraktive idrætsanlæg og uderum

Varierede idræts- og bevægelsestilbud

Stærke foreninger og samarbejde

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

*Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i
nærmiljøet.

*At det er nemt at være og blive en del af et
aktivt fællesskab.

*At tværgående samarbejde skaber
nye og stærke fællesskaber.

*Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads
til flere.

*At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible
og tilpasset en travl hverdag.

*Samarbejde på tværs, som optimerer
borgernes sunde bevægelsesvaner.

*Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som
inspirerer til bevægelse.

*At personlige eller fysiske udfordringer ikke
er en hindring for at være fysisk aktiv.

*Idrætsbegivenheder og events, der er
interessante og inspirerende.

Mål
1

Mål
4

Mål
1

Mål
2

Mål
3

Mål
4

Fagudvalg

Finansiering, ca.
Indenfor
eksisterende
budgetramme

Vi støtter foreningers arbejde
med særlige talenter

Vi skaber gode rammer for
større idrætsarrangementer og
events

Vi prioriterer samarbejde om
børn, unge og seniorers idrætsog bevægelsesvaner

Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i
at skabe attraktive tilbud

Vi skaber flere idræts- og
bevægelsestilbud med plads til
motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap

Undersøge mulighed
for intelligent
lysstyring i idrætshaller

Mål
3
Vi gør det nemmere at dyrke
motion både på egen hånd og i
træningsfællesskaber

10.

Mål
2
Vi understøtter flere idræts- og
bevægelsestilbud for
senstartere og nybegyndere

Synliggøre løberuter

Mål
1
Vi fastholder unge og yngre
voksne i idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på piger og
kvinder

9.

Mål
5
Vi udvikler uderum til motion,
cykling, streetaktiviteter, leg og
udefitness

Afprøve nye events i
svømmehaller

Mål
4
Vi fremmer bevægelse, når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes

8.

Mål
3
Vi bruger flere digitale
løsninger i vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter

7.

Vi skaber flere kendte,
tilgængelige og fleksible idrætsog bevægelsesfaciliteter

Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere

6.

skolegårde etableres
eller forbedres
Synliggøre muligheder
for anvendelse af
eksisterende
boldbaner på alle
skoler
Udvide åbningstid i
Lyngby Svømmehal

Mål
2

Endnu ikke
estimeret/afsat

(2019-21)
Synliggøre muligheder for anvendelse af eksisterende
boldbaner på alle skoler, så der er plads til uorganiserede
motionister. Fokus er herunder på at formidle kendskabet
til, at banerne kan anvendes uden for skolernes
åbningstid.
Udvidelse af åbningstiden i Lyngby Svømmehal, vil give
mulighed for offentlig åbning samtidig med
foreningsbrug, hvilket gør brugen af svømmehallen mere
tilgængelig og fleksibel.

X

KFU/BUU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019)

X

X

ØK

Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på ca.
200.000 kr. årligt
(fra 2020)

Udvidelse af åbningstid svarende til ca. 11,5 time/uge,
anslås at kræve en opnormering af medarbejdertimer
svarende til 2 årsværk. Det foreslås, at der foretages en
opfølgning efter to år.
Afprøve nye events i kommunens svømmehaller for at
tiltrække flere og nye brugere.

X

Synliggøre løberuter ud fra eller omkring idrætsanlæg, der
fx giver forældre mulighed for at løbetræne imens deres
barn/børn er til træning. Derudover synliggøre løberuter
generelt fx med skiltning osv., så kendskabet til de
forskellige ruter øges.
I arbejdet med synliggørelsen indgås dialog med relevante
idrætsforeninger for inspiration og videndeling.
Undersøge mulighed for at:
anvende intelligent belysning i kommunens
idrætshaller, så lyset kan tilpasses flere typer af
sportsgrene.

X

X

X

X

X

X

KFU

ØK

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-21)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på 75.000
kr. til synliggørelse
(2020)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

Nr.

Indsats

Beskrivelse

Attraktive idrætsanlæg og uderum

Varierede idræts- og bevægelsestilbud

Stærke foreninger og samarbejde

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

*Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i
nærmiljøet.

*At det er nemt at være og blive en del af et
aktivt fællesskab.

*At tværgående samarbejde skaber
nye og stærke fællesskaber.

*Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads
til flere.

*At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible
og tilpasset en travl hverdag.

*Samarbejde på tværs, som optimerer
borgernes sunde bevægelsesvaner.

*Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som
inspirerer til bevægelse.

*At personlige eller fysiske udfordringer ikke
er en hindring for at være fysisk aktiv.

*Idrætsbegivenheder og events, der er
interessante og inspirerende.

Mål
1

Mål
2

Mål
4

Mål
5

Mål
1

Mål
2

Mål
3

Mål
4

Mål
1

Mål
2

Mål
3

Mål
4

Fagudvalg

Finansiering, ca.

Vi støtter foreningers arbejde
med særlige talenter

Vi skaber gode rammer for
større idrætsarrangementer og
events

Vi prioriterer samarbejde om
børn, unge og seniorers idrætsog bevægelsesvaner

Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i
at skabe attraktive tilbud

Vi skaber flere idræts- og
bevægelsestilbud med plads til
motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap

Vi gør det nemmere at dyrke
motion både på egen hånd og i
træningsfællesskaber

Vi understøtter flere idræts- og
bevægelsestilbud for
senstartere og nybegyndere

Vi fastholder unge og yngre
voksne i idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på piger og
kvinder

Vi udvikler uderum til motion,
cykling, streetaktiviteter, leg og
udefitness

Vi fremmer bevægelse, når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes

Vi bruger flere digitale
løsninger i vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter

Vi skaber flere kendte,
tilgængelige og fleksible idrætsog bevægelsesfaciliteter

Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere

Indenfor
eksisterende
budgetramme
Endnu ikke
estimeret/afsat

-

11.

Samarbejde med
kulturområdet om en
Kultur-Motionsrute

12.

Flere
bevægelsesmiljøer på
eksisterende grønne
områder

anvende intelligent belysning til opstregning af
forskellige baner i samme hal.
Indgå dialog med kulturområdet om, hvordan vi kan koble
kultur og idræt, så vi rammer en bredere målgruppe og
flere bliver aktive:
Samtænkning af de to områder i planlægningen af
events.
Samtænkning af de to områder i udviklingen af
motionsstier og kulturruter.
Identificere tre muligheder for flere bevægelsesmiljøer på
eksisterende grønne områder, der bliver plads til spontan
leg og bevægelse i nærmiljøerne.

Mål
3

X

X

X

X

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-20)

X

KFU/TMU/
ØK

Indenfor
eksisterende
budgetramme

Det forventes, at 1-2 af indsatserne er gennemført inden
2021.

13.

14.

Forbedre eksisterende
løbestier

Skabe udemiljøer med
streetfaciliteter

Forbedre eksisterende løbestier, fx ved at etablere fysiske
informationsskilte ved udendørs faciliteter med angivelse
af ruter, vandpost osv.

Skabe udemiljøer med streetfaciliteter, hvor børn og unge
kan mødes i sociale fællesskaber og være fysisk aktive
udenfor.

X

X

X

X

X

KFU/TMU/
ØK

KFU/BY/T
MU/ØK

Der afsættes en
ramme på 225.000
kr. til gennemførsel
(2020-21)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på ca.
375.000 kr.
(2020)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på ca.
200.000 kr.
(2019)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

Nr.

Indsats

Beskrivelse

Attraktive idrætsanlæg og uderum

Varierede idræts- og bevægelsestilbud

Stærke foreninger og samarbejde

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

*Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i
nærmiljøet.

*At det er nemt at være og blive en del af et
aktivt fællesskab.

*At tværgående samarbejde skaber
nye og stærke fællesskaber.

*Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads
til flere.

*At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible
og tilpasset en travl hverdag.

*Samarbejde på tværs, som optimerer
borgernes sunde bevægelsesvaner.

*Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som
inspirerer til bevægelse.

*At personlige eller fysiske udfordringer ikke
er en hindring for at være fysisk aktiv.

*Idrætsbegivenheder og events, der er
interessante og inspirerende.

Mål
1

Mål
4

Fagudvalg

Vi støtter foreningers arbejde
med særlige talenter

X

X

Endnu ikke
estimeret/afsat

X

KFU/SSU

X

KFU/SSU

X

X

Finansiering, ca.
Indenfor
eksisterende
budgetramme

KFU

X

X

Mål
3
Vi skaber gode rammer for
større idrætsarrangementer og
events

Understøtte og facilitere temabaserede netværksmøder
for alle relevante foreninger i samarbejde med FIL, fx med
temaer som:
Modtagelse og tiltrækning af nye medlemmer,
særligt nybegyndere og motionsuvante, fx ved at
facilitere erfaringsudveksling ift. at introducere
nybegyndere til spillets grundlæggende regler.
Udvikling af tilbud hvor forældre kan træne mens
deres barn/børn er til træning, eller tilbud hvor
de kan træne sammen.
Muligheder for fritidsguideordning – et
samarbejde mellem foreninger og
organisationer.
Specifikke tilbud til borgere med særlige
udfordringer og borgere med handicap – både

X

Mål
2
Vi prioriterer samarbejde om
børn, unge og seniorers idrætsog bevægelsesvaner

18.

Mål
1
Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i
at skabe attraktive tilbud

Undersøge mulighed for at indgå samarbejde på tværs af
kommuner med henblik på at udvikle målrettede tilbud til
borgere med handicap.

Mål
4
Vi skaber flere idræts- og
bevægelsestilbud med plads til
motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap

Undersøge mulighed
for at indgå
samarbejde på tværs
af kommuner med
henblik på at udvikle
målrettede tilbud
Etablere
netværksmøder for
foreninger

Mål
3
Vi gør det nemmere at dyrke
motion både på egen hånd og i
træningsfællesskaber

17.

X

Mål
2
Vi understøtter flere idræts- og
bevægelsestilbud for
senstartere og nybegyndere

Afdække hvilke bevægelsestilbud der er til borgere med
handicap. Herunder hvilke muligheder der er for
forbedringer ift. øget tilgængelighed.

Mål
1
Vi fastholder unge og yngre
voksne i idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på piger og
kvinder

Afdækning af
bevægelsestilbud for
borgere med handicap

Mål
5
Vi udvikler uderum til motion,
cykling, streetaktiviteter, leg og
udefitness

16.

Mål
4
Vi fremmer bevægelse, når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes

Understøtte afholdelse af bred dialogdag for foreninger,
SFO’er og Fritids- og Ungdomsklubber for fx:
At få flere piger ind i idrætsfællesskaberne
At udvikle bevægelsestilbud der henvender sig til
piger og kvinder.

Mål
3
Vi bruger flere digitale
løsninger i vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter

Afholde dialogdag med
bred deltagelse

Vi skaber flere kendte,
tilgængelige og fleksible idrætsog bevægelsesfaciliteter

Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere

15.

Mål
2

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på ca.
50.000 kr.
(2019)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-20)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-21)

Indenfor
eksisterende
budgetramme
Der afsættes en
ramme på ca.
50.000 kr.
(2019-21)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

Nr.

Indsats

Beskrivelse

Attraktive idrætsanlæg og uderum

Varierede idræts- og bevægelsestilbud

Stærke foreninger og samarbejde

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

*Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i
nærmiljøet.

*At det er nemt at være og blive en del af et
aktivt fællesskab.

*At tværgående samarbejde skaber
nye og stærke fællesskaber.

*Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads
til flere.

*At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible
og tilpasset en travl hverdag.

*Samarbejde på tværs, som optimerer
borgernes sunde bevægelsesvaner.

*Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som
inspirerer til bevægelse.

*At personlige eller fysiske udfordringer ikke
er en hindring for at være fysisk aktiv.

*Idrætsbegivenheder og events, der er
interessante og inspirerende.

Mål
1

Fx i samarbejde med GAME eller idrætsforeninger med
henblik på at få flere unge til at bevæge sig.
Det forventes, at der er afholdt mindst ét arrangement
inden 2021.
Undersøge hvilke muligheder der er for at udvikle
arbejdet med særlige talenter og eliten, fx ved at afprøve
etablering af trænerakademi, mentorer til
eliteidrætsudøverne, lave forløb med talenter på tværs af

Mål
4

Finansiering, ca.
Indenfor
eksisterende
budgetramme
Endnu ikke
estimeret/afsat

X

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2021)

X

KFU

Indenfor
eksisterende
budgetramme

X

X

Fagudvalg

Vi støtter foreningers arbejde
med særlige talenter

Afholde gadeidrætsarrangementer

Mål
3
Vi skaber gode rammer for
større idrætsarrangementer og
events

23.

Mål
2
Vi prioriterer samarbejde om
børn, unge og seniorers idrætsog bevægelsesvaner

Styrke eksisterende idrætsevents for skolerne for at
optimere deltagelsen.

Mål
1
Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i
at skabe attraktive tilbud

Styrke eksisterende
idrætsevents for
skolerne i kommunen

X

Mål
4
Vi skaber flere idræts- og
bevægelsestilbud med plads til
motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap

22.

Mål
3
Vi gør det nemmere at dyrke
motion både på egen hånd og i
træningsfællesskaber

Muligheder for at udvide samarbejde med fx Ældre Sagen
ift. idræt og bevægelse med børn og bedsteforældre mv.

Mål
2
Vi understøtter flere idræts- og
bevægelsestilbud for
senstartere og nybegyndere

Vi fastholder unge og yngre
voksne i idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på piger og
kvinder

Udvide samarbejdet
om børn og seniorer
ift. idræt og bevægelse

Udvikle arbejdet med
særlige talenter og
eliten

Mål
1

fysiske og psykiske – fx i samarbejde med
kommunens naturvejleder.
Understøtte foreningers oprettelse af motionshold for
voksne, der kan udføres i kommunens uderum mv.
Motionsholdene kunne fx være i form af atletikforeningen
der opretter en løbeklub, en cykelklub der opretter et
hold for motionscyklister mv.
Inspirere foreningerne til at tilrettelægge træningen, så
faciliteterne udnyttes bedst muligt. Det vil medføre, at
der bliver plads til flere i faciliteterne.

21.

24.

Mål
5
Vi udvikler uderum til motion,
cykling, streetaktiviteter, leg og
udefitness

Inspirere til ændring i
foreningers
træningsstruktur

Mål
4
Vi fremmer bevægelse, når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes

20.

Mål
3
Vi bruger flere digitale
løsninger i vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter

Oprettelse af
motionshold for
voksne

Vi skaber flere kendte,
tilgængelige og fleksible idrætsog bevægelsesfaciliteter

Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere

19.

Mål
2

KFU

X

KFU

X

KFU/TMU

X

KFU

Der afsættes en
ramme på ca.
30.000 kr.
(2020-21)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2021)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019-21)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2019)
Indenfor
eksisterende
budgetramme
(2020)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

Nr.

Indsats

Beskrivelse

Attraktive idrætsanlæg og uderum

Varierede idræts- og bevægelsestilbud

Stærke foreninger og samarbejde

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

Borgeren oplever:

*Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i
nærmiljøet.

*At det er nemt at være og blive en del af et
aktivt fællesskab.

*At tværgående samarbejde skaber
nye og stærke fællesskaber.

*Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads
til flere.

*At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible
og tilpasset en travl hverdag.

*Samarbejde på tværs, som optimerer
borgernes sunde bevægelsesvaner.

*Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som
inspirerer til bevægelse.

*At personlige eller fysiske udfordringer ikke
er en hindring for at være fysisk aktiv.

*Idrætsbegivenheder og events, der er
interessante og inspirerende.

Mål
1

Mål
3

Mål
4

Mål
5

Mål
1

Mål
2

Mål
3

Mål
4

Mål
1

Mål
2

Mål
3

Mål
4
Vi støtter foreningers arbejde
med særlige talenter

Vi skaber gode rammer for
større idrætsarrangementer og
events

Vi prioriterer samarbejde om
børn, unge og seniorers idrætsog bevægelsesvaner

Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i
at skabe attraktive tilbud

Vi skaber flere idræts- og
bevægelsestilbud med plads til
motionsuvante, udsatte og
borgere med handicap

Vi gør det nemmere at dyrke
motion både på egen hånd og i
træningsfællesskaber

Vi understøtter flere idræts- og
bevægelsestilbud for
senstartere og nybegyndere

Vi fastholder unge og yngre
voksne i idrætsfællesskaberne
med et særligt fokus på piger og
kvinder

Vi udvikler uderum til motion,
cykling, streetaktiviteter, leg og
udefitness

Vi fremmer bevægelse, når
kommunale, statslige og private
byrum og grønne områder
indrettes

Vi bruger flere digitale
løsninger i vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter

Vi skaber flere kendte,
tilgængelige og fleksible idrætsog bevægelsesfaciliteter

Vi nytænker, udvikler og
udbygger vores idræts- og
bevægelsesfaciliteter med
plads til flere

idrætsgrene i samarbejde med en coach. En undersøgelse
af hvad der er behov for.

Mål
2

Fagudvalg

Finansiering, ca.
Indenfor
eksisterende
budgetramme
Endnu ikke
estimeret/afsat

Overskrift
Pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategien

Udvalg / Aktivitetsområde
2020

2021

2022

2023

Varig?

200

200

200

200

200

Ja

400
-150

0
0

0
0

b
0

0
0

Nej
Nej

305

305

305

305

305

755

505

505

505

505

Fritid, Kultur og Idræt

Mindreforbrug fra 2018, jf. 3. anslået
Fritid, Kultur og Idræt
regnskab 2018 - idræts- og
bevægelsestrategien, herunder
projektmedarbejder (anslået udgift i 2019
kr. 200.000)
Lønudgifter projektmedarbejder
Fritid, Kultur og Idræt
Pulje på Idrætsområdet, jf. Budgetaftalen Fritid, Kultur og Idræt
2018-21
I alt
Indsatser - Handleplan 2019-21
Bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg

Fritid, Kultur og Idræt

Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal

Kommunale ejendomme

Synliggøre løberuter

Kommunale ejendomme

Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende
grønne områder

Kommunale ejendomme

Forbedre eksisterende løbestier

Kommunale ejendomme

Skabe udemiljøer med streetfaciliteter

Kommunale ejendomme

Afholde dialogdag med bred deltagelse

Fritid, Kultur og Idræt

Etablere netværksmøder for foreninger

Fritid, Kultur og Idræt

Inspirere til ændring i foreningers
træningsstruktur
Grafisk opsætning, tryk og distributíon af
strategien
Udgifter i alt

Fritid, Kultur og Idræt

Ikke disponeret budget
+=overskud/-=underskud

Forudsætninger
2019

Ja

0

25

50

0

0

0
0

200
0

200
75

200
0

200
0

0

100

125

0

0

0

375

0

0

0

200

0

0

0

0

50

0

0

0

0

10

20

20

0

0

Jf. handleplanen identificeres tre muligheder for at etablere flere bevægelsesmiljøer på
idrætsanlæggene. Anslåede udgifter til gennemførsel af 1-2 indsatser inden udgangen af
Nej 2021.
Anslåede udgifter til medfinansiering af to årsværk i Lyngby Svømmehal som følge af
Ja udvidet åbningstid.
Nej Anslåede udgifter til skiltning, afmærkning mv.
Jf. handleplanen identificeres tre muligheder for flere bevægelsesmiljøer på eksisterende
grønne områder. Anslåede udgifter til gennemførsel af 1-2 indsatser inden udgangen af
Nej 2021.
Der blev i 2014 udarbejdet et katalog over motion i naturen, hvor renovering af
eksisterende løbesti (Spurveskjul motionssti) blev estimeret til at koste mellem 150.000375.000 kr. afhængig af model jf. bilag (beløb er fremskrevet til 2019 prisniveau) - se
Nej særskilt bilag.
De anslåede udgifter er et estimeret rammebudget. Der er endnu ikke foretaget konkrete
beregninger, og den estimerede ramme skal derfor tages med forbehold for eventuelle
Nej ændringer efter en forudgående undersøgelse.
Anslåede udgifter til afholdelse af møder og workshops samt gennemførsel af eventuelle
Nej afledte projekter.
Anslåede udgifter til afholdelse af netværksmøder, honorar til oplægsholdere, aflønning
Nej af lærere, kursusforløb mv.
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Anslåede udgifter til afholdelse af netværksmøder, honorar til oplægsholdere,
Nej kursusforløb
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Handleplan for Folkeoplysningspolitikken

Handling

Tema der opfyldes
i Folkeoplysningspolitikken

Beskrivelse af tiltag/indsats

Mål med handling

Ansvarlig for
gennemførelse af
handling

Tidsplan/Status maj 2019

Handling 1:
Foreningernes udnyttelse
af anviste lokaler og
faciliteter.

Tema 1:
Rammer for
folkeoplysningen.

Undersøge hvordan
foreningerne udnytter anviste
lokaler og faciliteter gennem en
registrering af brugen over
kortere periode.

Sikre den bedst mulige
anvendelse af anviste
kommunale lokaler og
faciliteter.

Center for Arealer og
Ejendomme i samarbejde
med Kultur og Fritid.

Temamøde for foreninger om anvendelse af
faciliteter 3. november 2016, hvor der blev
nedsat en ”Ekspertgruppe”, der har drøftet
og udarbejdet ændrede regler for udlån af
bevægelseslokaler og faciliteter.
Godkendt i Kommunalbestyrelsen 2.
november 2017, med virkning fra 1. januar
2018.
”Årshjul” for sæsonansøgning og
opfølgning taget i brug ultimo 2017.
Idrætsforeningerne introduceret til årshjul
og regler den 29. november 2017 på FIL’s
medlemsmøde og aftenskolerne den 30.
november 2017 på dialogmøde med
forvaltningen.

Følge udnyttelsen herunder også
antal brugere i en længere
periode.
Undersøge om retningslinjerne
for lokaleanvisning og
lokaleudlån modsvarer aktuelle
behov, gældende takstblad for
lokaleudlån samt sæsonbooking
i bookingsystem.

Fysisk optælling af deltagere i
gymnastiksale og idrætshaller forår og
efterår fra 2016 for at følge
udnyttelsesgraden. Optællingen anvendes i
dialogen med foreningerne i forbindelse
med halfordeling.
På det administrative plan indgår LyngbyTaarbæk i en arbejdsgruppe i ”4K” regi
(Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe
Kommune), om optimal drift, og
kapacitetsudnyttelse mv. af idrætsfaciliteter
i kommunerne.

1
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Overgang til nyt lokalebookingsystem KMD
Booking og Foreningsportalen primo 2017.
Introduktion til ”Wannasport”, mhp. udleje
af ledige haltider til selvorganiserede
idrætsudøvere. Opstart af pilotprojekt
igangsat første halvår 2018. Ordningen er
godkendt for 2019.
Folkeoplysningsudvalget har afsat 36.000
kr. til anskaffelse af elektronisk udstyr til
optælling i haller og lokaler. Udstyret
forventes indkøbt i første halvår 2019.
Handling 2:
Undersøge hvor de
forpligtende fællesskaber
er og hvor de ikke er til
stede samt iværksætte
aktiviteter, der
understøtter det
folkeoplysende arbejde
på kommunens
faciliteter.

Tema 4:
Afgrænsning til
andre aktiviteter.

Arbejde med at give brugerne
indflydelse, for derigennem at
skabe forpligtende fællesskaber
på tværs af foreninger,
generationer mv.

Understøtte og fremme
aktiviteter på tværs af
de folkeoplysende
foreninger.

Kultur- og Fritid i
samarbejde med
Folkeoplysningsudvalget,
FIL, Samrådet mv.
FIL i samarbejde med
Kultur og Fritid mv.

Samarbejde på de store
idrætsanlæg, på tværs af
foreningerne og kommunen, der
kan være med til skabe
aktiviteter, som understøtter det
folkeoplysende initiativ og
forpligtende fællesskab, samt
opbygge kendskab til hinanden
og netværk blandt foreningerne.

2016: Samarbejde mellem FIL, foreninger
og forvaltning om borgerarrangementer i
forbindelse med Idrættens år. ”Åben Hal” i
Virumhallerne og ”Kulturen og Idrættens
dag” i Taarbæk. Begge arrangementer blev
afholdt med stor deltagelse.
Maj 2016, 2017, 2018, 2019: afholdt
”Forårsfestival” i Lyngby Idrætsby i
samarbejde med Dansk Skoleidræt.
Idrætsdag for 6.-7.-8. klasser i kommunen.

Understøtte og gennemføre
tværgående aktiviteter som fx
aktivitetsdag i lokalområderne i
forbindelse med Idrættens år
2016.
Handling 3:
Undersøge hvordan
ungeinddragelse sker ud

Tema 5:
Brugerinddragelse

Folkeoplysningsudvalget
nedsætter en arbejdsgruppe, der
sammen med forvaltningen

Proces med foreninger i Lyngby Idrætsby
om fælles brug af klubfaciliteter 2015/2016.
(Lokalerne er inddraget til andet brug i
2017. Genhusning af klub Carlsvognen og
efterfølgende kontor for administrationen af
ejendomsdrift)

Optimere mulighederne
for at kunne understøtte
og fremme unges

Folkeoplysningsudvalget

2016: Folkeoplysningsudvalget har
undersøgt, hvilke metoder nabokommuner
anvender i arbejdet med at sikre
2
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fra spørgsmålet "hvad
virker" i andre
kommuner (Gentofte,
Gladsaxe og Rudersdal).

undersøger, hvilke metoder
nabokommunerne anvender i
arbejdet med at sikre
ungeinddragelse.

deltagelse i blandt
andet det
folkeoplysende arbejde.

ungeinddragelse samt blevet informeret om
kommunens Ungeråd, Ungerådets pulje og
”Vandværket”. Undersøgelsen har ikke
medført konkrete tiltag/aktiviteter dog
afholdte Folkeoplysningsudvalget en
ungdomslederuddannelse i 2017 i
samarbejde med idrætsforbundenes Kontor
for Udvikling og Fællesskab, med 11
deltagere fra 5 foreninger.

Folkeoplysningsudvalget
fremlægger på dialogmøde
mellem KFU Og FOU i oktober
2016 resultatet af undersøgelsen
samt evt. forslag til tiltag.

Der blev udbudt endnu et forløb i efteråret
2017, men der var for få tilmeldinger til at
det kunne gennemføres.

Ledertræning af unge (måske i
samarbejde med fælleselevrådet
i folkeskolerne).

I november 2017 besluttede
Folkeoplysningsudvalget at udbyde en
ungdomslederuddannelse i 2018. Initiativet
blev ikke iværksat.
Handling 4:
Undersøge hvordan
foreninger kan
understøtte, at
foreningsmedlemskab er
attraktiv for de unge
gennem nye typer af
medlemskaber

Tema 5:
Brugerinddragelse

Folkeoplysningsudvalget
nedsætter en arbejdsgruppe, der
undersøger mulighederne, for
nye typer af medlemskaber.

At tiltrække nye og
fastholde nuværende
unge i de
folkeoplysende
foreninger.

Folkeoplysningsudvalget

FIL har oplyst at de ser på forskellige
muligheder.
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Det er med stor glæde,
at jeg kan præsentere
Lyngby-Taarbæk Kommunes nye folkeoplysningspolitik, som er målrettet den mangfoldige
vifte af aktiviteter og tilbud, som findes
inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet
samt det frivillige foreningsliv og voksenundervisningen.

Formålet med politikken er

at sætte rammer og mål
for folkeoplysningen
og den støtte, kommunen bidrager
med i form af økonomiske
tilskud og faciliteter.

Det er vores ønske at sikre fremdrift og
dynamik i folkeoplysningsarbejdet, hvor vi
fortsat støtter et bredt og forskelligartet
udbud af folkeoplysende tilbud for børn,
unge og voksne borgere. I den sammenhæng er det vigtigt for os, at kommunen
og folkeoplysningens aktører indgår i et
ligeværdigt samarbejde om konkrete løsninger og i fællesskab fremmer aktivt
medborgerskab.
Baggrunden for politikken er, at Folketinget den 1. juni 2011 vedtog en ny
folkeoplysningslov, som indebærer, at
alle kommuner skal udarbejde en politik
for den folkeoplysende virksomhed i
kommunen.
Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeoplysningspolitik er baseret på lokale forhold
og er blevet til på baggrund af dialog med
de folkeoplysende foreninger og borgere
med interesse for området. Der har været
afholdt to borgermøder, hvor folkeoplysning og brugerinddragelse var på dags-

3

ordenen, og de folkeoplysende foreningers
bidrag har været centrale i formuleringen
af politikken.

Det er vores ambition,
at folkeoplysningspolitikken skal være
med til at fastholde og udvikle
Lyngby-Taarbæk Kommune
som en attraktiv kommune,
hvor der findes folkeoplysende tilbud
af høj kvalitet, som skaber livsværdi for
borgerne.

Søren P. Rasmussen
Borgmester

UDFORDRINGER
Folkeoplysningens udfordringer
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store udfordringer i de kommende år.
Der bliver flere aktive ældre borgere,
flere dyrker selvorganiseret idræt,
de yngre generationer kommunikerer anderledes
og efterspørger andre tilbud end de
nuværende. Det stiller krav til udvikling,
fleksibilitet og kommunikation
på området.
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STYRKER

Folkeoplysningens styrker
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Borgerne oplever, at de får reelle kompetencer,
relationer og anerkendelse i
de folkeoplysende foreninger, og at de styrker
fællesskab, identitet, demokrati
og lokalt engagement.
På den måde er foreningerne med til
at ruste den enkelte borger til at møde
egne udfordringer på en god måde.
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Visioner og målsætninger

• Den folkeoplysende virksomhed skal ske
i et konstruktivt samarbejde mellem
kommune, foreninger og selvorganiserede
borgere baseret på åbenhed og dialog, som
danner grobund for erfaringsudveksling og
løsning af fælles udfordringer.
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• Det folkeoplysende arbejde skal være
kendetegnet ved alsidighed, hvor der findes
tilbud på mange interesseområder og på
forskellige niveauer for borgere i alle aldre
samt for borgere med fysiske og/eller psykiske
funktionsnedsættelser.
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• Det folkeoplysende arbejde skal
understøtte og fremme demokratidannelse,
aktivt medborgerskab og sammenhængskraft i samfundet. Borgeren skal opleve
fællesskab, engagement, glæde og
livskvalitet, og det folkeoplysende arbejde
skal være med til at fremme evnen og lysten
hos den enkelte til at tage ansvar for eget liv.
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Målsætninger

FRA BOR

Tema 1 • Rammer for folkeoplysning

Lyngby-Taarbæk Kommune
sikrer rammerne for aktiviteter
under folkeoplysningsloven,
hvilket omfatter lokaler
og faciliteter, tilskuds- og
støttemuligheder, samt vilkår
og betingelser for
at kunne agere effektivt
som forening eller initiativtager
i kommunen.

Fleksibel og effektiv udnyttelse
af faciliteterne
Kommunen skal stille egnede faciliteter i
lokalområdet til rådighed for de folkeoplysende foreninger og sikre, at de eksisterende faciliteter udnyttes bedst muligt.
Det sker ved, at kommunen løbende justerer retningslinjerne for lokaleanvisning,
som sikrer fordeling af egnede, ledige lokaler til de folkeoplysende foreninger og
selvorganiserede borgere.

De folkeoplysende foreninger informerer
kommunen om ændrede og aflyste lokalereservationer og indgår i en løbende dialog med kommunen og lokalområdet om,
hvordan faciliteterne kan udnyttes bedst
muligt.
Gennemskuelige tilskudsmuligheder
Kommunen yder tilskud til de folkeoplysende foreninger efter kommunale retningslinjer i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. Foreninger, der ansøger
om økonomisk tilskud, skal opleve en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces.
Fremme kendskab og samarbejde
Kommunen skal fremme et øget kendskab
og samarbejde mellem de folkeoplysende
foreninger, de selvorganiserede borgere
og de kommunale institutioner og dermed
forbedre mulighederne for at skabe synergi og variation i tilbuddene til borgerne.
Samarbejde og tværgående brug af kompetencer og ressourcer skal være med til
at skabe bedre tilbud, koordinere aktivi-
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teter og markedsføre disse, og samlet set
sikre bedre synlighed af de folkeoplysende
tilbud.

9

Kommunen vil udvikle
en ny hjemmeside,
som skal fremme dialog mellem
og synliggørelse af
de folkeoplysende foreninger.

Netværk og erfaringsudveksling
Kommunen vil i samarbejde med de folkeoplysende foreninger arbejde for at skabe
gode rammer for etablering af netværk
og konstruktiv erfaringsudveksling mellem
de folkeoplysende foreninger, f.eks. gennem lokale netværksmøder, seminarer
eller workshops.
Foreningerne spiller i den sammenhæng
en afgørende rolle i at motivere aktørerne
på området til at deltage i disse arrangementer.

Tema 2 • Samspil med selvorganiserede grupper
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Kommunen vil løbende justere retningslinjerne for tildeling af midler fra Udviklingspuljen i dialog med de folkeoplysende
foreninger.

Inddragelse af
selvorganiserede borgere
Kommunen vil informere, vejlede
og støtte selvorganiserede
borgere, som ønsker at udvikle og iværksætte nye
initiativer og aktiviteter.
De folkeoplysende foreninger kan bidrage ved
at markedsføre deres
eksisterende tilbud til de
selvorganiserede borgere.

Let adgang til at danne
en folkeoplysende forening
Kommunen vil informere tydeligere om,
hvordan man danner en folkeoplysende
forening og derved understøtte, at der
opstår nye aktiviteter og foreninger. Det
sker ved, at der bliver udarbejdet informationsmateriale, som kan lette dannelsen af
nye folkeoplysende foreninger, og kommunen yder råd og vejledning til selvorganiserede grupper, som ønsker at etablere en
forening.
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Varierede og mangfoldige
folkeoplysningstilbud
Kommunen vil sikre, at der fortsat afsættes en udviklingspulje til at understøtte
det folkeoplysende udviklingsarbejde. Udviklingspuljen anvendes til at understøtte
udvikling af varierede og mangfoldige
folkeoplysende tilbud, hvor de folkeoplysende foreninger samarbejder med hinanden og med de selvorganiserede borgere om nye initiativer og aktiviteter.

Kommunen vil i dialog med
de folkeoplysende foreninger
løbende justere retningslinjerne
for ansøgning om og tildeling
af midler fra Udviklingspuljen,
som kan søges af
både folkeoplysende foreninger
og selvorganiserede grupper.

MØ

Foreningslivet udfordres og udvikles i dag
i mange nye retninger. Der er behov for,
at de folkeoplysende foreninger kan indgå
i et aktivt samspil med hele civilsamfundet
for at sikre en fortsat udvikling af nye initiativer og projekter, som kan bidrage til
at styrke og forny folkeoplysningen.

R
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Tema 3 • Samspil med øvrige politikområder

Samarbejdet skal bidrage til realiseringen
af kommunens og foreningernes visioner
og målsætninger på alle politikområder
med tilknytning til folkeoplysningsområdet.
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Samarbejde og partnerskaber
Kommunen vil understøtte meningsfulde
samarbejder og partnerskaber på folkeoplysningsområdet både på tværs af foreningerne og mellem foreningerne og de
kommunale institutioner.
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Folkeoplysende arbejde tænkes ind
i andre politikområder
Folkeoplysningen skal understøtte øvrige
kommunale områder, således at alle politikker og strategier, hvor der er naturlige
relationer, supplerer hinanden og sammen
arbejder hen i mod at virkeliggøre kommunens visioner.

D
E

Folkeoplysningspolitikken indgår
som en del af et samlet politisk hele
i Lyngby-Taarbæk Kommune
og sigter på en samling
af eksisterende politiske visioner
samt at skabe grundlag for
brede samarbejder og partnerskaber.

Tema 4 • Afgrænsning til andre aktiviteter

Almennyttige formål
Kommunen vil sikre, at de kommunale
tilskud alene går til almennyttige formål
med folkeoplysende sigte. Samtidig skal
de folkeoplysende foreninger sørge for, at
deres vedtægter og andre formelle forhold
lever op til bestemmelserne i folkeoplysningsloven, og de kan søge råd og vejledning hos kommunen, hvis de er i tvivl.
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C
Kommunes tilskud til de folkeoplysende
foreninger er derfor afhængig af organisationsformen og ikke af aktiviteten.

I
R
T
F
A
T

Forpligtende fællesskaber
De folkeoplysende aktiviteter skal fortsat
baseres på det frivillige og demokratisk
opbyggede foreningsliv. Det betyder, at
udviklingen af tidssvarende og aktuelle
tilbud skal være baseret på forpligtende
fællesskaber.

M

Folkeoplysningsarbejdet grænser op
til en række andre aktivitetsområder,
herunder også kommercielle.
Det er vigtigt at, udviklingen
af foreningerne foregår på
et demokratisk ikke profitbaseret grundlag
med henblik på at styrke og udvikle
de fællesskaber, som er foreningslivets
kerneværdi.

BORGER
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Tema 5 • Brugerinddragelse

Samarbejde og dialog mellem kommunen
og foreningerne er grundlaget for at kunne
sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet, og derfor skal brugerne
sikres formel og reel brugerindflydelse.

Det er kommunalbestyrelsens forpligtelse
at sørge for, at der er et udvalg
inden for den kommunale forvaltning
med repræsentation fra
de folkeoplysende foreninger.

Bredt sammensat udvalg
Kommunen skal sikre brugerinddragelse
via et udvalg, som sammensættes bredt
af repræsentanter for de folkeoplysende
foreninger, det øvrige foreningsliv, herunder relaterede områder som kultur,
handicap og integration, de selvorganiserede borgere samt medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Udvalgets sammensætning
og kompetence fastsættes i en vedtægt.

15

Synligt og kompetent udvalg
Udvalget skal være synligt og kompetent,
og det kan udover den lovpligtige udtaleret også have kompetence på flere andre
områder. Kommunen vil derfor delegere
beslutningskompetence til udvalget for at
sikre hurtighed og fleksibilitet i sagsbehandlingen.
Kommunen yder administrativ bistand til
udvalget og sikrer, at det bliver orienteret
om ny lovgivning, relevante kommunale
aktiviteter mv. Information om udvalgets
virksomhed kommunikeres til alle borgere.
Aktive og engagerede foreninger
De folkeoplysende foreninger kan kvalificere deres bidrag til brugerinddragelsen
ved at informere om rettigheder og muligheder for brugerindflydelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Sundhed og Kultur
Toftebæksvej 12
2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
info@ltk.dk
www.ltk.dk
November 2012

Folkeoplysningsudvalget
Start- og Udviklingspuljen
Budget 2019
Overførsel fra 2018 (3. anslåede regnskab)
I alt
Ansøger
Lyngby Boldklub af 1921

96.300
100.000
196.300
Formål
Fastholdelse af drenge
U15-U-17

Ansøgt
beløb

Bevilling/ Bevilling Bevilling
afslag
2018
2019
13.11.18

34.800

-

34.800

34.800

-

161.500

9.000

9.000

-

152.500

-

152.500

-

142.500

13.11.18

Motionsklubben af 1945
13.000
Lyngby Badminton Klub

Udbetalt Rest
Rest
beløb
bevilling pulje 2019

Fysisk test
badmintonspillere

13.11.18
Afslag
56.700

-

-

Foreningsprisen
10.000 22.01.19

10.000

10.000

Bordtennis for ældre
9.000

142.500

5.600

142.500

Opstartstilskud til Kulturskolen
Selvorganiserede
I alt
22. maj 2019
artskonto : 59520000
profitcenter: 8431200001

Udstyr til etablering af Disc
Golfbane

68.180
197.280

-

53.800

53.800

-

142.500

Ansøgning til Start og udviklingspuljen

25.4.2019

Titel: Flere skal være med til at skabe sociale fællesskaber indenfor folkeoplysningen
Vi er en nystartet aftenskole i Lyngby – Taarbæk kommune og dette er en førstegangsansøgning.
Vi er startet i dette forår og har derfor ikke haft mulighed for at søge om tilskud i henhold til
gældende frister. Vi søger derfor om tilskud til 2 kurser i september og oktober 2019.
Et kursus, hvor målgruppen er borgere i kommune med et talent. Formålet med kurset er at
motivere flere til at skabe sociale fællesskaber som aftenskoleundervisere i Lyngby Taarbæk
kommune.
Et kulturguidekursus, hvor målgruppen er alle borgere i kommunen med lyst til nye udfordringer.
Formålet med kurset er at flere skal få lyst til at skabe sociale fællesskaber i nye rammer.
Vi vil gennem disse kurser udbrede muligheden, motivationen og interessen for at flere borgere i
kommunen er med til at skabe og bidrage til sociale fællesskaber gennem undervisning og
rundvisninger indenfor folkeoplysningens rammer.
Ideen er at lave 2 kurser, som kan være et springbræt eller motivationen til at bringe eget talent i
spil indenfor folkeoplysningens rammer.

Beskrivelse af de 2 kurser
Kursus 1 ”Bliv bedre til at formidle”
Formål: Vi vil gerne inspirere flere til at udfolde deres evner som formidlere indenfor
folkeoplysningens rammer. Kurset kan være et springbræt til at komme i gang.
Idé/indhold: Et kursusforløb med følgende indhold:
Dette kursus er for alle, der har lyst til undervise, instruere, vejlede og formidle viden.
Kurset er et godt springbræt for dig til at komme i gang med at formidle. Til dem der allerede har
erfaring, giver uddannelsen mulighed for netværk, opkvalificering samt indblik i hvordan du
profilerer dig selv som underviser. Kurset givet også redskaber til at anvende facebook, google,
instagram og andre sociale og trykte medier til annoncering af kurser.
Deltagerne går fra kurset med et væld af nye idéer og redskaber til at undervise og formidle
På kurset lærer de at planlægge og gennemføre læringsforløb, skabe involverende undervisning
med brug af forskellige metoder og digitale værktøjer. De lærer at håndtere kritik og vanskelige
situationer i undervisningen samt styrer et forløb og skabe de gode fællesskaber.

Kursus 2 ”Lær at formidle kulturen (kulturguide) indenfor folkeoplysningen i Lyngby Taarbæk
kommune”

Formål: Vi vil gerne inspirere flere til at udfolde deres evner som kulturguider indenfor
folkeoplysningens rammer. Kurset kan være et springbræt til at komme i gang.
Idé/indhold: Et kursusforløb med følgende indhold:
Dette kursus er for alle, der har brug for at kunne guide og formidle viden.
Kurset er et godt springbræt for dig til at komme i gang med at være kultur guide i Danmark
indenfor folkeoplysningen. Til dem der allerede har erfaring, giver kurset mulighed for sparring,
netværk og opkvalificering samt indblik i hvordan du profilerer dig selv som guide. Kurset givet
også redskaber til at anvende facebook, google, instagram og andre sociale og trykte medier til
annoncering af ture og arrangementer.
Deltagerne går fra kurset med et væld af nye idéer og redskaber til at formidle og guide indenfor
rammerne af folkeoplysningen.
På kurset lærer de at planlægge og gennemføre guideforløb, skabe spændende og sjove
oplevelser med brug af forskellige metoder og digitale værktøjer. De lærer at håndtere kritik og
vanskelige situationer samt styrer en tur/arrangement. De får redskaberne til at skabe de gode
fællesskaber og relationer imellem deltagerne på en tur.

Projektansvarlig: Pia Pedersen Leder Kulturskolen cfl

Budget til grund for ansøgning.
Vi ansøger om kr. 5.566,24 til ovenstående 2 kurser.
Udgifter
Annoncering af kursus i Lyngby Taarbæk Avisen og
facebook boost i Lyngby Taarbæk Kommune
samt flyers på bibliotektet.

kr. 2.700,-

1/3 Underviser løn 2 x 12 kr. 7.609,44

kr. 2.536,48,-

Tilskud lederløn

kr. 329,76,-

Indtægter
Deltagerbetaling

kr 175,- pr. deltager

Vi har kun ansøgt Lyngby Taabæk Kommune, da vi er interesseret i at motivere borgerne i
kommunen til at være en del af folkeoplysningen og være medansvarlig for at skabe nye sociale
fællesskaber i kommunen indenfor folkeoplysningensrammer.
Vi ansøger om kr. 11.649,- til gennemførsel af dette projekt/kurser i efteråret 2019.

Til Folkeoplysningsudvalget
i Lyngby Taarbæk Kommune

April 2019

Virum Sorgenfri Bordtennisklub ansøger hermed om tilskud til opstart af projekt
”Bordtennis for ældre”
Bordtennis er beviseligt en sport for livet. Der er forskning der viser, at bordtennis medvirker
til senere udvikling af demens, og at sporten er med til at holde gang i hjernen gennem hele
livet. Derfor vil Virum Sorgenfri Bordtennisklub, i samarbejde med Ældresagen og FIL, gerne
igangsætte et projekt for at få flere ældre til at dyrke sporten.
I opstartsfasen er der udgifter som søges dækket via tilskud:
15 bats
Annoncer og plakater
Instruktør ved opstart
Diverse (bolde, saks, kantbånd til bats mv. )
Samlet ansøges hermed om

ca. 3.000 kr.
ca. 2.500 kr.
ca. 2.500 kr.
ca. 1.000 kr.
9.000 kr.

Vi håber på positiv tilkendegivelse fra Folkeoplysningsudvalget, og vil vi gerne etablere
Bordtennis for ældre med opstart fra september 2019. For at vi ikke stavnsbinder de ældre
inden de er sikre på, om sporten er noget for dem, så vil der være en måneds gratis prøvetid
inden der opkræves kontingent.
På foreningens vegne
Med venlig hilsen
Henrik Vendelbo
Formand

Ansøgning til etablering af disc golf bane i Lyngby.
På baggrund af en snak d. 27/8-18, med forvaltningen og FIL, sender vi hermed en ansøgning om
økonomiske midler til anlæggelse af en 9- hullers disc golf bane. Omkostninger: 57.500 kr. eks.
moms. (se specifikt tilbud i vedhæftet fil).
Disc golf/ frisbee golf, er i en rivende udvikling i disse år. Lyngby-Taarbæk kommune, som kaldes
for Det Grønne Område, mangler efter vores mening en disc golf bane.
Der ligger ca. 20 skoler i Lyngby-Taarbæk kommune, der alle kunne nyde godt af denne
træningsbane. Derudover kommer Fritids-/ungdomsklubber og sportsklubber.
Disc golf er en inkluderende aktivitet: Alle kan spille disc golf, uanset alder og fysisk formåen. Vi
har i år fået lov til at deltage i Skoleidrættens Forårsfestival 9/5- 2019, hvor ca. 100 elever fra
kommunen vil få mulighed, for at prøve kræfter med sporten disc golf. Det vil foregå foran Lyngby
stadion. Det er en optimal mulighed, for at komme bredt ud med sporten disc golf, til såvel elever
som faglærere.

Baggrund for etablering af banen
Martin Erichsen er borger i Lyngby-Taarbæk kommune, og snart uddannet idrætslærer, og har
spille disc golf i 4 år.
Han har med stor succes lavet kurser/undervisningsforløb på flere folkeskoler, og ser et stort
potentiale med disc golf i folkeskolen.
Martin Spliid har spillet professionel disc golf i over 10 år, og har deltaget i turneringer i hele
Europa og USA. Martin Spliid har desuden etableret flere disc golf baner gennem sit firma,
”Frisbeegolf bane- den komplette løsning”, og har en masse erfaring med dette; økonomi, design
og etablering.
Vi har kig på området Virum Park samt foran Lyngby stadion, da de ville egne sig rigtig godt.
Der skal stort set ingen indgreb skal til, for at den kan blive klar til etablering af kurve og teesteder.

Endvidere er placeringerne optimal og central for skoler og institutioner, som vil være en stor
målgruppe for denne bane. Vi har været ude og afprøve begge steder, med stor succes, og de
lokalfolk vi mødte, syntes det så sjovt ud, og dette gav anledning til snak. De anerkendte, at hvis
en sådan bane var tilgængeligt, ville de bruge den med familie og venner. Det er helt sikkert, at en
sådan bane vil være med til at skabe liv i lokalområdet, med de folk der bor der.
Vi er meget åbne overfor andre områder i kommunen, som I ser mulige til anlæggelse af en disc
golf bane. Vi ønsker, at få etableret en disc golf bane i kommunen, med det udgangspunkt at få
flere borgere ud og motionere, samt introducere dem for denne vanedannede sport. Det taler
rigtig godt i trit, med kommunens høringsudkast om idræt og bevægelsesstrategi. Dét at bruge
parker til etablering af en sådan disc golf bane, vil bringe sport og bevægelse helt ud til borgere,
der allerede bruger parker til hundeluftning og gåture. Vi forestiller os et bane design som ses på
banekortet herunder.

Virum Park Disc Golf Bane
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Vi er naturligvis meget modtagelige overfor ændringer, såfremt det ønskes. Med dette design kan
vi tilbyde en god oplevelse for nye spillere, der vil blive introduceret til sporten på en nem og
spændende måde med sikkerheden for øje for parkens andre brugere.

Hvad er Disc golf og hvad kan der bruges til?
Vi kender alle til traditionel golf. I disc golf bytter vi kølle og bold ud med speciel designede
frisbees, men der spilles efter samme regler og rammer.
Dog skal det siges at ”hullet” ikke er et hul i jorden, men en speciel designet kurv med kæder der
kan gribe frisbees.

Disse kurve har vi i tankerne, det skal dog siges at den grønne kurv er specialmalet, hvorfor den er
ca. 400 kr. dyrere, men måske kan den grønne farve være med til at, brande kommunen bedre
som ”det grønne område”.
Fordelen ved at spille discgolf fremfor traditionel golf, er simpel; nemlig prisen, både på udstyr og
etablering af et disc golf bane, og det kræver ikke medlemskab, booking eller betaling ved brug af
banen.

Formål og Målgrupper:
Hvorfor disc golf i folkeskolen?
Vi er i den senere tid, blevet pålagt mere bevægelse i undervisningen.
I folkeskolens formålsparagraf opfordres til at inddrage naturen som et spillerum.
Det taler vist sit eget tydelige sprog.
Dét at bringe naturen ind i folkeskolen med sporten disc golf, har mange fordele og muligheder.
Det styrker elevernes trivsel, dannelse, tværfaglighed og sansemotoriske udvikling.
Endvidere er der elementer i sporten disc golf, som kan bruges på mange niveauer, som jeg vil
komme ind på her. Ud over motion og frisk luft, kan disc golf være med til at styrke en lang række
kompetencer:
•

Være med til at øge din sociale ansvarlighed.

•

Være med til at øge din motivation.

•

Disc Golf som et tværfagligt element.

•

Dannelse til bedre medborgere.

•

Disc golf er en meget progressiv/udviklende sport, man bliver hurtig teknisk bedre.

Dét at spille disc golf er på én og samme tid, en social enkeltmands præstation!
Forstået på den måde, at man spiller en runde sammen, men hver og én, spiller grundlæggende
mod banens ”par”: Banen har foreskrevet, af designeren, hvor mange kast der skal bruges på
hvert ”hul”/ kurv, for at den spilles optimalt.
Det kunne også kaldes et pointsystem, det er noget børn og unge kender fra deres digitale spil.
Ideen om at spille mod en ikke-personificeret modstander, er ikke ny for børn og unge, så lysten
om at gøre sin egen præstation bedre, er noget der ligger i deres bevidsthed.
Det er den lyst/stædighed der skal pirres med denne sport/livstil, disc golf.
Vi har lavet en lille forespørgsel på ideen i kommunen:
Julie Svane, Idræts pædagog, Sorgenfriskolen Specialskole:
“ Fed idé! …… ideelt for vores børn, da det er bevægelse udendørs,

med enkelte rammer og regler, og plads til justeringer for at tilpasse børnene.
De vil klart kunne opnå forståelse af egen fysiske kunnen og styrke,
og planlægning af handling, i både solo- og hold- spil.”
Michael Bentsen, Idrætslærer, Sportsefterskolen Sjælsølund:
"Jeg har undervist 10. klasse idrætslinje i Lyngby i 7 år (2008-2015). Jeg har i alle årene savnet en
Disc-golf bane i Lyngby. Vi startede selv med at bygge et enkelt hul på LTU. Mine elever var glade
for aktiviteten. Vi brugte dog lang tid på transport til Valby og Kokkedal. I mit nye job på
Sportsefterskolen Sjælsølund har vi stor glæde af Disc-banen i Hørsholm (Disc's kan lånes gratis på
det lokale rådhus.). En sport med god afveksling, naturoplevelser og drenge/piger kæmper på lige
fod."
Asbjørn B.V. Hauberg, pædagog, Tryggehvile Fritids- og Ungdomsklub:
"Jeg har brugt disc golf i understøttende undervisning på skolen såvel som i fritidsklubben siden
2014. Jeg oplever, at mange børn hurtigt lærer de basale teknikker og det er en sport, som også
appellerer til dem, som måske ikke er så meget for bolde eller de mere hektiske holdsportsgrene.
Jeg har gennem årene også arrangeret turneringer for børnene, hvor vi fx har taget flytbare kurve
med til Sorgenfri Slotspark. Det er dog lidt besværligt i hverdagen, så der er ingen tvivl om, at det
ville være en gevinst, hvis der var et sted i kommunen med permanente kurve: Jeg ville bruge dem
både i skoletimer og i fritidsklubbens åbningstid, ligesom jeg er sikker på, at nogle af de børn og
unge, som jeg gennem årene har introduceret til sporten, ville tage hen for at spille i deres fritid!"
Axel og Hans, 6.C, Hummeltofteskolen:
”Vi har spillet disc golf siden 4. klasse og vi har vores egne discs, men vi mangler et sted at spille. Vi
har spillet på fodboldbaner hen til målene, men så blev vi tit smidt væk, når der kom nogen andre.
Det ville være fedt at have et sted til disc golf, for så kunne vi være mere ude og ikke ende så meget
inde foran computeren."

Disc golf som Teambuilding, seniorklubber og sportsklubber (transfer-sport)
Hvad kan disc golf gøre for dig ……?
•

Give dig motion, frisk luft og velvære.

•

Være med til at øge din sociale ansvarlighed.

•

Være med til at øge din motivation.

•

For sportsforeninger, kan Disc golf som transfer-sport, være med til at styrke din
primærsport.

•

Disc golf ville også kunne bruges som opvarmning til din primærsport.

•

Disc golf er en meget progressiv/udviklende sport, man bliver hurtig teknisk bedre.

I Danmark har vi spillet disc golf siden 1980.
Der bliver spillet DM, flere danskere deltager i Europamesterskaber og verdensmesterskaber.
Både professionelle spillere og amatører, kan også drage stor nytte af dette træningsanlæg. Som
nævnt tidligere er disc golf i rivende udvikling, det er i skrivende stund den mest voksende
sportsgren både i DK og på globalt plan.
Der er lavet amerikanske undersøgelser på netop dette, som vi også mærker til i Danmark, flere og
flere melder sig ind i etablerede klubber. Her er nogle tal fra USA, som beskriver denne stigning af
tilgang til sporten.

Disc golf har mange styrkende elementer for et stort publikum. Udover ovenstående, kan
argumenteres for, at det kan være en vigtig del af begrebet Motion og Sundhed, bearbejdelse af
stress, depression og andre livstilsygdomme.
Disc golf er unik i forhold til, at det kan spilles på alle tidspunkter og hele året rundt, idet banen
altid er tilgængelig og gratis at benytte. Dette gør disc golf til en perfekt sport/motions- form for
de selvorganiserede idrætsudøvere, som der også er et stigende antal af.
Flere disc golf klubber i Danmark har senior- grupper, så disc golf kan også være med til at styrke
ældreområdet i kommunen.
Hvis man går en runde på bare 18 huller (ca. 2 timer) vil du ca. gå 5-6 km. og forbrænde omkring
500-600 KCAL. Dette er et gennemsnit af 10 runder jeg selv (Martin Erichsen) har gået, men det
tegner et godt billede inden for motion og sundhed.
Muligheder er der mange af med disc golf, men et faktum er:
Disc golf er sjovt, disc golf er for alle, og disc golf bringer folk sammen.

Tilbud på 9 hullers disc golf bane i Lyngby-Taarbæk Kommune
Martin Spliid
Prodigy Disc Denmark
VS Sport
Dato
27.8.2018
1

Etablering af 9 hullers disc golf bane i Lyngby-Taarbæk
Kommune
Prodigy Disc Denmark sender hermed et tilbud vedr. etablering af en 9 hullers disc golf bane i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Initiativet om etablering af en disc golf bane i Lyngby-Taarbæk
Kommune vil Prodigy Disc Denmark gerne bakke op om og derigennem være med til at
udbrede sporten i Danmark.
Tilbuddet indeholder følgende informationer i nævnte rækkefølge:
o Introduktion til Prodigy Disc Denmark
o Beskrivelse af leverancen
o Reference

Prodigy Disc Denmark
Prodigy Disc er et amerikansk firma, som producerer discs , baneudstyr og andet udstyr til
disc golf. Prodigy Disc blev startet af en gruppe af verdens bedste disc golf spillere i 2012.
Siden da har Prodigy Disc produceret nogle af de bedste discs på markedet og produceret en
kurv, hvor de lodrette kæder er forbundet med en tværgående kæde, hvorved kurven griber
discen meget bedre. Denne evolution af disc golf kurven er det nyeste og mest avanceret
konstruktion af kurve på markedet.
Prodigy Disc Denmark er ejet og drevet af en af de bedste disc golf spillere i Danmark. Dette
har medført, at Prodigy Disc på kort tid er blevet udbredt og et anerkendt brand inden for disc
golf udstyr i Danmark.
Det primære formål for Prodigy Disc Denmark er at udbrede sporten i Danmark samt øge
kvaliteten af de danske disc golf baner og dermed skabe de bedste rammer for spillernes
udvikling. Prodigy Disc Denmark vil gerne bidrage til, at Danmark kan få flere internationale
spillere, hvilket kræver meget træning og endnu bedre træningsforhold. Vi tror på, at vejen til
flere dygtige disc golf spillere er ved at introducere flere børn og unge for sporten og ikke
mindst igennem etableringen af bedre træningsfaciliteter, hvor kvaliteten er i top.
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Leverance
Nedenstående er en beskrivelse af de enkelte ydelser som tilbuddet indeholder.

Prodigy disc golf kurv: 2.700 kr. pr. stk.

9 stk.

24.300 kr.

Beskrivelse:
Prodigys kurve er de bedste på markedet, og er den mest avanceret kurv, idet den som den
eneste er forbundet med vandrette kæder mellem de lodrette kæder. Dette medvirker til, at
discen ikke kan gå på højkant igennem kurven og falde ud på den anden side.

Tee-skilte inkl. folie: 1.050 kr. pr stk.

9 stk.

9.450 kr.

Beskrivelse:
Tee skiltene gør banen mere brugervenlig især for nybegyndere, da tee skiltene vil fremstå
med hullets længde fra de forskellige tee og hullets udfordringer som træer, buske, søer, mm.
Tee skilte på hvert hul vil give et godt indtryk af banen, øge tilgængeligheden og ikke
mindst brugervenligheden. Det er derfor klart at foretrække, at der kommer minimum 1 tee
skilt på hvert hul, og gerne et tee skilt på hver tee sted (3 tee steder pr. hul: Pro tee, AM tee og
nybegynder tee).
Grafisk design af tee-skilte og infoboard

1 stk.

5.900 kr.
6.000 kr.

Beskrivelse:
Grafikken bliver lavet i Finland af en professionel grafisk designer, som er ansat af Prodigy
Disc Europe til at lave alt grafisk arbejde. Han har erfaring med grafisk design af over 50
baner rundt om i Europa.
Infoboard

1 stk.

4.750 kr.

Beskrivelse:
Dette er et oversigts kort, som opstilles i forbindelse med banen, hvor spillere og andre
brugere af området kan læse om banen og disc golf generelt. Dette er med til at give et
brugervenligt ”look” til banen.
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Design af 9 huller inkl. transport

1 stk.

9.000 kr.

Beskrivelse:
Området bliver gennemgået grundigt af designeren, som er blandt de bedste i Danmark.
Designet bliver færdiggjort ud fra kundens ønske om niveau, naturbevaring, naturbeskyttelse
samt sikkerhed, hvorfor vi ønsker at inddrage kunden så meget som muligt. Banedesigneren
er en meget erfaren disc golf spiller, som har spiller på mange slags bane i hele Europa og
USA.
Total pris inkl. materialer og design eks.
moms

Kr. 53,400,00,-

Moms 25%

Kr. 10.680,00,-

Fragt
Total tilbud inkl. moms og inkl. fragt
Total tilbud eks. moms inkl. fragt

Kr. 4.100,00,Kr. 68.180,00,Kr. 57.500,00,-

Vi håber I finder vores tilbud attraktivt og samtidig håber vi, at vi kan få lov at være en del af
dette spændende projekt.
Med venlig hilsen
VS Sport
Martin Spliid
Tlf.: 2514 19 04
Mail: martin.spliid@prodigydisc.eu
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Reference
Etablering af disc golf bane i Halsnæs Kommune i 2017
Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Martin Spliid fra VS Sport i forbindelse med
etablering af en 9 hullers disc golf bane i Frederiksværk.
VS Sport har designet banen, leveret udstyr, etableret og monteret banen, deltaget i åbning af
banen, afholdt arrangementer og indgået en service aftale omkring disc golf banen i
Frederiksværk.
Martin har designet en bane, som er velegnet til både begyndere og professionelle disc golf
spillere. Banedesignet understøtter alle kommunens ønsker og områdets natur er bragt i spil på
hvert enkelt hul, samtidig med at der er skabt en helhed igennem banen.
Udstyret til disc golf banen har vi været yderst tilfredse med og produkterne er i højeste kvalitet.
VS Sport har som totalentreprenør indgået et samarbejde med en lokal anlægsgartner, som har
etableret og monteret udstyret til disc golf banen under vejledning af Martin. Vi har igennem
projektet været meget trygge ved udførelsen, som er leveret til aftalt tid.
VS Sport har været meget fleksible og modtagelig for de ændringer til både design og udstyr,
som kommunen har ønsket igennem hele projektet.
VS Sport deltog i åbningen af banen, hvor over 250 skolebørn kom ud for at prøve banen. Senere
på dagen var der åbent hus, så alle interesserede borgere der mødte op, kunne få vejledning og
undervisning i disc golf. Efterfølgende har Martin været behjælpelig med at skabe omtale om
banen samt været initiativtager til flere arrangementer, som er afholdt på banen.
Det er inspirerende og motiverende at samarbejde med en person, som brænder så meget for
sine projekter som Martin gør. Jeg kan kun anbefale andre til at indgå i et samarbejde med VS
Sport.
Halsnæs Kommune
Idrætskonsulent, Morten Grubbe
Tlf. 5088 1049
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ET LIV MED KULTUR
Kulturstrategi
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VORES AMBITION FOR KULTUREN – FORORD
Kultur og kreativitet har stor betydning for vores
udvikling og trivsel. Kulturoplevelser og kulturhistorie skaber udsyn, giver os noget at tænke over,
fornøjer os og gør os klogere på os selv og vores
omverden. I Lyngby-Taarbæk ønsker vi et kulturliv, som favner bredt, og som alle har mulighed
for at tage del i – og som for det meste samler,
men en gang imellem også bryder.
Lyngby-Taarbæk rummer allerede i dag et væld
af attraktive kulturtilbud, velbesøgte kulturinstitutioner, kulturhistoriske perler og engagerede
kulturaktører.
Når vi formulerer en fælles retning for, hvordan vi
ønsker at understøtte udviklingen af vores kulturliv, er det i høj grad en anerkendelse af det, der
allerede er. Det er et signal om, at vi bakker op
om de seneste års udvikling, og samtidig ønsker
at styrke kulturens rolle fremover.
Vi har ambitionerne. Også selvom vi som kommune må tage hensyn til både fysiske og økonomiske rammer.

Kulturstrategien er blevet til i dialog med interne såvel som eksterne aktører, foreninger og
borgere. Og sammen med kommunens Idrætsog Bevægelsesstrategi sætter vi nu retning for
et samlet kultur-, fritids- og idrætsliv i LyngbyTaarbæk.

Sidst, men ikke mindst, er strategien en fortælling til Lyngby-Taarbæks borgere om, hvad vi
lægger særlig vægt på de kommende år. Og en
stærk opfordring til fortsat at lukke kulturen ind
i deres hverdag.

Kulturstrategien rummer først og fremmest en
politisk vision om, hvad kulturen skal kunne.
Hvilken rolle skal kultur spille i borgernes liv, og
hvilken forskel skal den gøre for kommunen som
helhed?

Sofia Osmani,
Borgmester
Mette Schmidt Olsen,
Formand for Idræts- og bevægelsesudvalget
April 2019

Derudover rummer strategien konkrete målsætninger, der primært fungerer som styringsredskab for forvaltningen og kulturinstitutionernes
løbende arbejde med at tilbyde borgere og
gæster kulturoplevelser af høj kvalitet.
Samtidig er strategien en opfordring til vores
mange samarbejdspartnere og aktører om,
hvordan de med fortsat engagement kan berige
det lokale kulturliv.
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VORES KENDETEGN OG POTENTIALER
Lyngby-Taarbæk er noget særligt. Både demografi, beliggenhed og særlige lokale karakteristika udgør
en palet af potentialer, som kan styrke kulturlivets udvikling.
ANERKENDTE KULTURINSTITUTIONER & VELBESØGTE TILBUD
De kommunale kulturtilbud er velbesøgte, og kulturinstitutionerne anerkendte – også uden for kommunen. Musik- og Billedskolen er en af landets
største, Stadsbiblioteket er kendt for sine høje besøgs-, udlåns- og arrangementstal og Sophienholm har flere udstillinger og besøgende end tilsvarende udstillingssteder i nærområdet.
Samtidig findes der i Lyngby-Taarbæk en række store og helt unikke nationale kulturelle seværdigheder som Frilandsmuseet, Bakken, Teater i
Ulvedalene mv., som tiltrækker et stort antal borgere og gæster fra hele
landet.

’’ 50.000 gæster besøger årligt

kunstudstillingerne på Sophienholm.

ENGAGEREDE BORGERE & FRIVILLIGE AKTØRER
Lyngby-Taarbæks borgere har stor interesse for kunst og kultur. Mange
opsøger ikke bare kulturen som publikum, men engagerer sig også aktivt
i selv at udøve eller arrangere kultur. Aftenskoler, frivillige foreninger og
interesse-fællesskaber som fx Kunstforeningen, Jazzklubben, Åbne Døre,
mv. er en vigtig del af kulturlivet og samler lokalt engagerede borgere
indenfor musik, kunst m.v. Uanset, om kulturlivet drives kommunalt,
statsligt privat eller frivilligt, er der potentiale for at styrke samarbejdet
aktører imellem.

I 2017 blev 9.000 kulturaktiviteter udbudt i Lyng’’
by-Taarbæk via offentlige, private og frivillige kulturaktørers registreringer i kulturkalenderen
Kultunaut.

Bibliotekerne har ca. 400.000 besøgende årligt
’’ Lyngby-Taarbæk
og et af landets største udlånstal ift. indbyggere.
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STÆRK IDENTITET & LOKALHISTORIE
Lyngby-Taarbæks enestående kulturhistorie er i høj grad synlig og til stede
i den lokale bevidsthed, blandt andet gennem nyskabende og velbesøgte
aktiviteter på Stadsarkivet og frivillige lokale foreningsaktiviteter. Historiske
bygninger, fortidsminder og andre spor fra datiden præger Bondebyen,
Mølleådalen, Friboeshvile, Dyrehaven, Sorgenfri Slot og Frilandsmuseet.
Ved at synliggøre fortidens levn endnu mere, er der mulighed for at sætte
nutiden i fokus og fremtiden i perspektiv.

LEVENDE BYMIDTE & STÆRKT HANDELSLIV
Et flertal af de kommunale kulturtilbud er centreret omkring Kgs. Lyngby.
Ved at samle kræfterne dér, hvor der i forvejen er en høj koncentration af
borgere og gæster, øges muligheden for at skabe større, bedre og flere
tilbud. Derudover giver kultur i Kgs. Lyngby mulighed for at kulturlivet kan
styrke og berige by- og handelslivet – og omvendt. Samtidig er der fortsat
behov for tilbud i bydelene, som er målrettet det lokale liv og giver nære
oplevelser for børn og deres forældre.

’’ Mere end 3000 borgere besøgte i 2018 udstillingen

”Din, min og vores skole” på Stadsarkivet. Heraf deltog 750 skoleelever i undervisningsforløb om skolehistorie.
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VORES KENDETEGN OG POTENTIALER

SMUK NATUR & GRØNNE OASER
Lyngby-Taarbæk er karakteriseret ved sine mange grønne og blå oaser.
Fra Dyrehaven til Sorgenfri Slotspark over Frederiksdal, Mølleådalen,
Taarbæk Strand, Lyngby Sø og Sophienholms Park. De grønne områder
områder er ikke bare rekreative, men kan potentielt lægge ramme til
endnu flere kulturoplevelser, så natur- og kulturliv gensidigt beriger
hinanden.

MUSIK, KUNST OG LITTERATUR
Lyngby-Taarbæk har en stærk og bred musikalsk profil, blandt andet ved et
højt aktivitetsniveau på musikskolen, professionelle og frivilligt arrangerede
koncerter indenfor jazz og klassisk, dygtige kor og amatørorkestre og en
anerkendt musikscene i Templet, som tiltrækker unge fra nær og fjern. Også
kunsten har stor plads med udstillinger og billedkunstundervisning på
Sophienholm. En stærk litterær profil på Stadsbiblioteket indebærer, at litteratur ikke bare udlånes, men også vendes og drejes i et væld af arrangementer og refleksioner for store og små. Disse populære og traditionelle genrer
indenfor kulturen kan selvfølgelig udbredes til flere, men kan potentielt også
udvides til nye/andre og mere eksperimenterende oplevelser.

’’ Hver borger i Lyngby-Taarbæk låner i

gennemsnit 22,5 biblioteksmaterialer om året.

’’ Mere end 2000 børn og unge undervises årligt

på Musik- og Billedskolen og 400 børn står
på venteliste. Der afholdes mere end 40 koncerter
årligt og undervises i mere end 20 instrumenter.

Landsdækkende undersøgelser
’’
viser, at 48 % med lang videregående

uddannelse og 23 % med en kort
lægger vægt på gode kulturtilbud ved valg
af bopælskommune.

DEMOGRAFI OG KULTURFORBRUG
Lyngby-Taarbæks demografiske sammensætning består af mange seniorer
over 65 år og samtidig en stor andel af unge under 30 år. Sammenlignet med
andre kommuner er der få borgere i aldersgruppen mellem 25-40 år. Derudover består Lyngby-Taarbæk af en stor andel ressourcestærke borgere med
lang uddannelse. De er optaget af samfundsudviklingen, erhvervsliv, karriere, internationale forhold, personlig udvikling, sundhed, økologi, omsorg for
andre mv. og stærkt engageret i det samfund, de er en del af.
Demografien taler for, at et fokus på kulturlivet både bør fastholdes og
styrkes. Samtidig spiller demografien en væsentlig rolle, når kommunale
tilbud og rammer for at udfolde sig kulturelt skal målrettes og planlægges.
Den giver fx anledning til overvejelser om, hvorvidt der kan udvikles andre og
nye tilbud, som i højere grad retter sig mod unge, tilflyttere, internationale
borgere og dermed øger den samlede mangfoldighed i kulturlivet.

’’ 20 pct. af borgerne i Lyngby-Taarbæk er over 65 år.

INTERNATIONALE BORGERE & TURISTER
Lyngby-Taarbæk har en stor andel af udenlandske borgere, som i kortere
eller længere perioder er bosiddende i Danmark. Enten fordi de er studerende, forskere eller fordi de er ansatte på en af de store uddannelsesinstitutioner eller videns-virksomheder. Også (dags)turister finder vej til
Lyngby-Taarbæk, i det omfang der er aktiviteter og lokale alternativer til
de store klassiske kulturtilbud i København. Kulturlivet hverken kan eller
skal konkurrere med hovedstaden, men derimod finde sit eget ståsted og
dyrke det lokale særkende. Samtidig har Lyngby-Taarbæks beliggenhed
i periferien af København et væsentligt potentiale for at tiltrække og fastholde nye borgere og flere gæster.

’’ 10 pct. af befolkningen i Lyngby-Taarbæk
er internationale statsborgere.

Lyngby-Taarbæk har en markant
’’
højere andel af borgere mellem 20-29 end
andre sammenlignelige kommuner.

’’ Teaterforestillinger i Ulvedalene tiltrækker på en sommer ca. 100.000
publikummer. Ca. 200 frivillige deltager i afviklingen af forestillingerne.

Kilder: Danmarks Statistik, Gallup TNS 2018, Kultunaut.dk
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HVAD VIL VI MED KULTUREN?
Kunst og kultur har værdi i sig selv. Dels som nu-og-her
oplevelser, der glæder og inspirerer. Dels som oplevelser,
der overrasker og sætter refleksioner i gang, aktualiserer
temaer og sætter sig spor i vores måde at leve (sammen) på.
Samtidig har kunsten og kulturen potentiale til at bidrage
til en lang række andre formål indenfor fx sundhed, uddannelse, integration, beskæftigelse, vækst, teknologi mv.
Kunst og kultur beriger med livsglæde og indtryk og medvirker samtidig til at danne, uddanne, skabe udsyn og identitet for mennesker og vores samfund som helhed. Kunstog kulturoplevelser giver forståelse for vores historie og
vores rødder og er vigtige forudsætninger for at opnå
sammenhængskraft og opleve en fælles identitet.
Ikke mindst børn og unge udvikler en lang række vigtige
livskompetencer, når de har mulighed for at møde kunst
og kultur i hverdagen – som individer og som borgere i et
demokratisk fællesskab.
Uanset kunsten og kulturens sigte, indhold og form, udgør
den et væsentligt bidrag til, at borgere og gæster i LyngbyTaarbæk får oplevelser og refleksioner, der bevæger dem
og skaber værdi.

V I S ION
ET LIV MED KULTUR
Med kunst- og kulturoplevelser øger vi livskvaliteten
for en bredere gruppe borgere og besøgende
i hverdagen og ved særlige lejligheder.
DET INDEBÆRER:
• Vores kulturliv overrasker, forstyrrer og
udvider horisonter
• Vores kulturliv danner fællesskab og lokal
sammenhængskraft
• Vores kulturliv har høj kvalitet
– og kant
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HVORDAN GØR VI?
MÅ

EFFE

Strategien peger på tre fokusområder, som søges dyrket
og styrket i de kommende år. Fokusområderne supplerer
hinanden gensidigt og er væsentlige forudsætninger for
et sammenhængende og helstøbt kulturliv.
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ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER
retter sig mod indholdet og kvaliteten af kulturen
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INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER
retter sig mod faciliteter og omgivelser for kulturen
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AKTIVE KULTURDELTAGERE
retter sig mod publikum, borgere og deltagere i kulturen
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ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER
Hvad der udgør en enestående kulturoplevelse er individuelt. Samtidig er det kendetegnende, at oplevelsen
har høj kunstnerisk kvalitet, opleves ”live” og at mødet med kulturen lever videre i os efter, at det har fundet sted.
VARIATION, BREDDE OG NYTÆNKNING
I Lyngby-Taarbæk ønsker vi, at så mange forskellige borgere og gæster som muligt oplever
så mange forskellige enestående oplevelser som
muligt, på så mange forskellige tidspunkter og
steder som muligt. Det kræver en større grad af
variation indenfor kunstgenrer (fx lyd-/lyskunst,
dans/performance), ligesom det kræver tilbud
målrettet de specifikke behov, der er hos en
bredere kreds af borgere.
Samarbejder med nye aktører kan give blik for
nye målgrupper. Samtidig kan oplevelser blive
helt unikke og overraskende, når sektorer og
genrer mødes på nytænkende måder, på uventede steder.
Som formidlingsplatform har events og festivaler
fx. potentialet til at skabe sammenhæng på
tværs af genrer og aktører. De tiltrækker mange
mennesker og iscenesætter dermed et givent

tema, sted eller brand med stor opmærksomhed
og synlighed.
Lyngby-Taarbæk er en af landets mest markante
vidensbyer med førende uddannelsesinstitutioner,
forskermiljøer og teknologivirksomheder. Et rigt

EFFEKT

HVAD OPLEVER BORGEREN?
• Kulturoplevelser har høj kunstnerisk
kvalitet, skaber gode oplevelser og
refleksion
• Kulturtilbud findes indenfor – og på
tværs – af mange forskellige kunstgenrer og orienterer sig mod en bred
kreds af målgrupper

og innovativt kulturliv kan styrke kommunens
samlede vidensprofil ved at dyrke den naturlige
kobling, der er mellem kreativitet og teknologisk
udvikling blandt både skolebørn, studie- og forskningsmiljøer samt erhvervsliv.

MÅL

HVAD GØR VI?
• Vi skaber større variation og bredde i
genrer og målgrupper
• Vi nytænker vores tilbud i samarbejde
med eksterne aktører og på tværs af
sektorer
• Vores kulturliv styrker Lyngby-Taarbæk
som Vidensby
• Vi tiltrækker og afvikler festivaler
og events
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AKTIVE KULTURDELTAGERE
At engagere sig i kultur som publikum, arrangør eller udøver giver værdi for den enkelte i alle livets faser.
Samtidig giver kulturen mulighed for at samles i lokale (analoge) fællesskaber og udvikle egne kreative kompetencer.
PUBLIKUM, DELTAGERE OG ARRANGØRER
Kultur har potentialet til at spille en rolle i alle
livets faser. Børn og deres voksne, unge og deres
studiekammerater, kærester og deres venner,
voksne med udeboende børn og pensionister,
forskere og internationale gæster. I alle livsfaser
og blandt alle målgrupper udgør kulturen en
mulighed for at berige hverdagen, tilføre kompetencer og øge kvaliteten af det levede liv.
En kulturoplevelse bliver nogle gange stærkere
og mere relevant for den enkelte, hvis der er mulighed for at spille en aktiv rolle i planlægningen,
afviklingen eller udførelsen. Særligt blandt børn
og unge øges oplevelsesværdien og tilegnelsen
af kompetencer markant, hvis de involveres som
medskabere.
Både børn og voksne efterspørger i stigende
grad kulturoplevelser, som kan udføres på
egen hånd, fleksibelt og indenfor egne rammer,
fx kulturhistoriske gåruter, nem adgang til øve-

lokaler, digitale formidlingstilbud. Det indebærer,
at kulturelle aktiviteter skal tilrettelægges, så de
kan tilgås på alle årstider, udenfor traditionelle
åbningstider og ikke mindst digitalt.

Lyngby-Taarbæk har mange engagerede borgere
med stor interesse for musik, kunst, lokalhistorie
mv. Som frivillige fællesskaber styrker de kulturlivet og udbreder kunst- og kulturoplevelser til
mange flere.

EFFEKT

MÅL

HVAD OPLEVER BORGEREN?

HVAD GØR VI?

• Mulighed for at opleve eller arrangere
kultur i alle livets faser
• Mulighed for at udfolde sig kunstnerisk
og udvikle kreative kompetencer
• Mulighed for at involvere sig aktivt og
direkte i kulturoplevelsen
• Kulturlivet er synligt og tilbud opleves
som uomgængelige

• Vi øger den samlede deltagelse i
kulturlivet
• Vi skaber bedre mulighed for frivillighed og selvorganiseret kulturudfoldelse
• Vi inddrager flere direkte i udøvelsen
og oplevelsen af kultur
• Vi giver alle børn og unge mulighed
for at opleve, udfolde og dygtiggøre
sig indenfor kunst og kultur
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INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER
Kunst og kultur opleves bedst i gode rammer. Hvad enten oplevelsen er indendørs eller udendørs, stor eller lille,
målrettet børn eller voksne, er det ikke bare aktiviteten, men også omgivelserne, indpakningen og logistikken,
der bidrager til den samlede værdi af oplevelsen.
BYLIV, (BY)DELE, UDERUM OG FACILITETER
Lyngby-Taarbæk Kommune består af mange
bydele med hver deres karaktertræk, stemninger
og hverdagsliv. Samtidig er Kgs. Lyngby præget
af et rigt og pulserende by- og handelsliv, som de
næste år vil være udfordret af anlægsarbejder på
den kommende Letbane. Afspærringer, byggepladser og omdirigering af trafikken vil kræve nye
måder at fastholde kunder, borgere og gæster
på. Og samtidig give kulturlivet nye scener at
udfolde sig på.
Kultur kan opleves på mange faciliteter og på
mange scener. Stadsbiblioteket, Sophienholm,
Friboeshvile, Ny Lyngbygård, Lindegården,
Templet, Frivillighuset, kirker, Baadfarten og
Ulevdalene danner allerede i dag ramme om en
lang række tilbud og arrangementer. Der er dog
mulighed for at styrke de kulturelle oplevelser
endnu mere, bl.a. ved en række fysiske forbedringer, sådan at inde- og uderum i endnu højere

grad lever op til de krav og behov, der er til fremtidens kulturinstitutioner. Samtidig er der et stort
uudnyttet potentiale for at anvende kommunens
mange uderum såsom pladser, torve, facader,
gavle, parker, blå og grønne områder som ramme
om flere og nye kulturoplevelser (fx gavlmalerier,
gadeteater, kunstinventar mv.).

EFFEKT

Lyngby-Taarbæk har en unik, rig og stærk kulturhistorie. Mange områder, bygninger og fysiske levn
bærer på fortællinger om fortidens perioder, mennesker og levede liv. Mølleå, slotte og industrianlæg er også udtryk for den stærke kobling mellem
natur og kultur, som kendetegner den lokale identitet. For nutidens Lyngby-Taarbæk er det væsentligt, at fortiden bevares, så datidens spor er synlige
i nutiden og fortællingerne levende for fremtiden.

MÅL

HVAD OPLEVER BORGEREN?

HVAD GØR VI?

• Inde- og uderum inspirerer til kreativ
udfoldelse og fællesskabende aktiviteter
• Levende og inspirerende omgivelser
i alle kommunens (by)dele
• Kulturarven er synlig og fortiden
levende

• Vi bruger hele byen og flere bydele
som scene
• Vi indretter, udsmykker og anvender
flere uderum til kultur
• Vi dyrker og styrker vores kulturfaciliteter
• Vi synliggør kulturarven og gør fortiden levende
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FRA ORD TIL HANDLING
Kulturstrategien træder i kraft i 2019 og følges løbende frem til 2024
med henblik på fortsat vurdering af relevans og mål.
At komme fra ord til handling kræver fokus og tværgående samarbejde.
Derfor omsættes strategien hvert tredje år til handleplaner, som med
konkrete initiativer understøtter de strategiske målsætninger.
Nogle initiativer vil kunne udføres af forvaltningen og kulturinstitutionerne
alene, andre kræver tæt samarbejde med eksterne aktører. Nogle initiativer
vil kræve politisk opbakning og nye prioriteringer, mens andre vil kunne gennemføres indenfor eksisterende økonomiske og fysiske rammer
Kultur- og Fritidsudvalget vil følge arbejdet med indsatserne løbende,
ligesom forvaltningen vil skabe vedvarende fokus på kulturlivets udvikling
i dialoger og debatter med kulturens aktører. Strategien er ikke tænkt
som et statisk dokument, men skal løbende genbesøges, redefineres og
tillægges fornyet mening.

SPØRGSMÅL OG KONTAKT
Har du spørgsmål til Kulturstrategiens proces eller indhold, er du meget
velkommen til at kontakte Center for Kultur, IT, Politik og Organisation på
fritid@ltk.dk.
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MÅL

EFFEKTER

FOKUSOMRÅDER

VISION

ET LIV MED KULTUR
ENESTÅENDE
KULTUROPLEVELSER
Borgeren oplever:
• Kulturoplevelser har høj kunstnerisk kvalitet og skaber refleksion hos deltagerne
• Kulturtilbud findes indenfor – og på tværs
af – mange forskellige kunstgenrer, og
orienterer sig mod en bred kreds af målgrupper

Vi skaber
større
variation
og bredde
i genrer
og målgrupper

Vi nytænker
vores
tilbud i
samarbejde
med
eksterne
og på
tværs af
sektorer

Vores
kulturliv
styrker
LyngbyTaarbæk
som
Vidensby

Vi tiltrækker
og
afvikler
festivaler
og events

AKTIVE
KULTURDELTAGERE

INSPIRERENDE
KULTUROMGIVELSER

Borgeren oplever:
• Kultur kan opleves, udøves eller arrangeres i alle livets faser
• Mulighed for at udfolde sig kunstnerisk
og udvikle kreative kompetencer
• Kulturlivet er synligt, og tilbud opleves
som uomgængelige

Vi øger
den
samlede
deltagelse
i kulturlivet

Vi skaber
bedre
mulighed
for
frivillighed
og selvorganiseret
kulturudfoldelse

Vi inddrager
flere
direkte i
udøvelsen
og
oplevelsen
af kultur

Vi giver
alle børn
og unge
mulighed
for at
opleve,
udfolde
og dygtiggøre sig
indenfor
kunst
og kultur

Borgeren oplever:
• Inde- og uderum inspirer til kreativ
udfoldelse og fællesskab
• Levende og inspirerende kulturomgivelser
i alle (by)dele
• Kulturarven er synlig og fortiden levende

Vi bruger
hele byen
og flere
bydele
som scene

Vi indretter,
udsmykker
og
anvender
flere
uderum
til kultur

Vi dyrker
og styrker
vores
kulturfaciliteter

Vi synliggør
kulturarven
og gør
fortiden
levende
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Center for Kultur, IT, Politik og Organisation
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Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
.JV/\QJE\
Lyngby Torv 17
7OI

2800 Kgs. Lyngby
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Telefon: 45 97 30 00 (Rådhuset)

Vedtægter for Kulturskolen cfl

§ 1 Foreningens navn og formål
Stk.1 Foreningens navn er Kulturskolen cfl og har hjemsted i Halsnæs, Helsingør, LyngbyTaarbæk og København.
Stk. 2 Det er foreningens formål kontinuerligt at udbyde folkeoplysende aktiviteter, der fremmer
kundskab om mennesker og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et
rigere liv.
Stk.3 Formålet vil forsøges opnået i foreningens område gennem initiativer til og iværksættelse af
folkeoplysende aktiviteter, herunder undervisning, debatter og rundvisninger inden for relevante
fag og emner.
Stk.4 Målet er, at foreningen giver det enkelte individ mulighed for at deltage i almenundervisning,
digitalundervisning og aktiviteter, der tager sigte på udvikling af almene og personlige
kompetencer.
§ 2 Landsforbund
Foreningen vil søge om medlemskab af DOF (Dansk oplysningsforbund).
.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Alle kan blive medlemmer af foreningen, hvis de kan tilslutte sig formålet. Anmodning om
optagelse som medlem sker ved henvendelse til foreningen med angivelse af navn, mail, adresse
og telefonnummer.
Stk. 2 Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningen med 3 måneders varsel.
Stk. 3 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse for hvert regnskabsår.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
afholdes årligt normalt i perioden 15. januar til 15. februar og indkaldes med mindst 14 dages
varsel. 7 dage før generalforsamlingen skal regnskab og budget til fremlæggelse på
generalforsamlingen lægges til gennemsyn på leders kontor for medlemmerne af foreningen.
Stk. 2 Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmer, som har været
medlem i mindst 1 måned før generalforsamlingen, og som har betalt kontingent.
Stk. 3 Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Aflæggelse af formandens beretning til godkendelse

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget til godkendelse
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
10. Valg af revisor og en suppleant
11. Evt.

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 5 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et
bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter. Desuden deltager foreningens
skoleleder og 1 - 2 repræsentanter udpeget af foreningens lærerkreds i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er 2 år. Lærerrepræsentantens funktionsperiode
er 1 år. Genvalg kan finde sted
Stk. 3. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men
medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
Iflg. Folkeoplysningsloven § 31 Stk. 2 hæfter bestyrelsen personligt for det tilskud, som
foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig
handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen.
§ 6 Ledelse
Bestyrelsen ansætter en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er
ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative,
regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven.
Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud og træffer de nødvendige
ledelsesbeslutninger med underviserne og relevante samarbejdspartnere.
§ 7 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til
kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede
regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med skolelederen. Eller ved en
af disses forfald af formanden eller skolelederen i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4
af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel
med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende
anvendelse her.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er
udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden.
§ 10 Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet
generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst
2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de
fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage
efter den første.
Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning,
herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal kommunen orienteres
senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til
afstemning.
§ 11 Anvendelse af foreningens midler
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til DOF.
§ 12 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 7.4.2019
Således vedtaget på generalforsamlingen den 4.4.2019

Folkeoplysningsudvalget
Fritidsforvaltningen
Lyngby-Taarbæk Kommune
2800 Lyngby

Lyngby d. 20-5 2019

Som repræsentanter i Samrådet for de uniformerede børne- og ungdomskorps i LyngbyTårbæk Kommune vil vi hermed gerne give vores mening tilkende vedr. beslutningen om at
nedlægge Perspektivplanen; vel vidende om, at en besparelse har skullet finde sted.
Perspektivplanen har eksisteret i rigtig mange år og har haft til formål, at alle grupper inden
for de uniformerede spejderkorps er blevet tilgodeset på en retfærdig og seriøs måde. Da vi i
spejderkorpsene benytter frivillig arbejdskraft, har disse midler været til stor støtte og
nødvendighed for de enkelte grupper.
Argumentet for at nedlægge Perspektivplanen forlyder at være, at man hellere vil støtte
”hoveder end lokaler”. Denne holdning kan til dels accepteres, men uden brugbare lokaler,
vil der ikke være mulighed for mødested for de enkelte grupper.
Vi mener desuden, at der finder en skævvridning sted, idet grupper, hvis lokaler ejes af
Kommunen vedligeholdes – og dermed stiller man grupperne forskelligt.
Perspektivplanen har været med til at sikre, at vore hytter og lokaler kunne leve op til nye
krav om energi, varmeforbrug etc. – samt desuden sikkerhed ved f.eks. ny belysning.
Hvis beslutningen omkring besparelsen var faldet på medlemstilskuddet, var alle
ungdomskorps og idrætsforeninger blevet berørt, hvilket efter vores mening havde givet en
mere retfærdig fordeling af besparelsen.
Vi håber med denne skrivelse, at Folkeoplysningsudvalget vil tage beslutningen op til fornyet
overvejelse for 2020 (og kommende år) og genindføre muligheden for støtte til de grupper,
der ejer egne lokaler/hytter – og vi indgår selvfølgelig gerne i en dialog for at uddybe vore
synspunkter samt forklare problematikken.

På Samrådets vegne
Annette Kaalund-Jørgensen og Anita Holm

Vi må desværre lukke bygningen Ny Lyngbygaard pga. dårligt indeklima
Lukning af bygningen vil berøre Musik- og Billedskolens aktiviteter samt øvrige fritidsaktiviteter
i huset. Lukningen skyldes forekomst af skimmelsvamp.
Lokalerne lukkes pr. 14. maj og frem til, at der er fundet en løsning.
Vi arbejder på højtryk med hurtigst muligt at finde egnet genhusning til alle aktiviteter. Brugere af huset vil blive informeret inden for de nærmeste dage og løbende i takt med, at der er
nyt.
Baggrund
Baggrunden er, at kontormedarbejdere og en lærer fra Musik- og Billedskolen har oplevet gener relateret til indeklimaet.
På den baggrund er der blevet iværksat en gennemgribende undersøgelse af bygningen af
Teknologisk Institut. Desværre viser undersøgelsen, at der er skimmelsvamp på et niveau, der
kan give sundhedsmæssige gener ved længere tids ophold i bygningen.
Årsagen til skimmelvæksten er sandsynligvis opstået over en årrække. Der er løbende gjort
forskellige tiltag for at udbedre oplevede indeklimaproblemer. Antagelsen er, at skimmelvæksten for alvor udviklede sig i løbet af marts på grund af de store nedbørsmængder.
Skimmelsvamp forekommer både i naturen og i de fleste bygninger i små mængder. I store
mængder og ved ophold i længere tid ad gangen, kan det give sundhedsmæssige gener.
Ved spørgsmål
Har du spørgsmål vedr. Musikskolen, er du velkommen til at kontakte Musikskolen på mail:
musikskolen@ltk.dk og tlf. 45 97 36 59.
Er du fritidsbruger i huset og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur på mail fritid@ltk.dk og tlf. 45 97 30 02.
Der kan være spørgsmål, vi ikke umiddelbart kan svare på. De vil blive undersøgt og svaret på
hurtigst muligt.

