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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 1

1.

1. Anslået regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 7. maj 2015 forvaltningens redegørelse
vedrørende 1. anslået regnskab for 2015. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund
af de bevillinger, der er gældende marts 2015 samt med udgangspunkt i forbruget
pr. 31. marts 2015. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget
konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:


tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 til efterretning,



oversende redegørelsen til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og
Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående
initiativer,



notatet om styring af det sociale område oversendes til Social- og
Sundhedsudvalget,



finansiering af merudgifter til ledsagerordningen forventes afholdt inden for
Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist
nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af
30. april 2015 om "1. anslået regnskab 2015, pr. 30.03.2015" (bilag).
Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015:
Tabel 1
1.000 kr. netto

Kultur
Idræt
Folkeoplysning
Fritid
Bibliotek
Kultur- og
Fritidsudvalget i alt

Budget Korrigeret Anslået Afvigelse Afvigelse
2015
budget regnskab i forhold i forhold
*
til korr. til opr.
budget budget
4.211
4.919
4.919
0
0
1.962
14.075
8.300
31.115

1.958
14.799
8.436
31.317

1.958
14.799
8.436
31.317

0
0
0
0

0
0
0
0

59.663

61.428

61.428

0

0

- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til
og med marts 2015.
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På aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet set at blive
overholdt. I lyset af de seneste års regnskabsresultat - og udviklingen i antallet af
besøgende - vurderes der at være et mindre strukturelt underskud på
Sophienholm. Med henblik på at understøtte muligheden for at opnå balance
mellem budget, forbrug og indtægter på Sophienholm, løftes budgetrammen med
0,1 mio. kr. Som modgående initiativ reduceres arrangementskontoen med 0,1
mio. kr. I regnskab 2014 udviste arrangementskontoen et mindreforbrug på 0,3
mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1. anslået regnskab i
ovennævnte notat.
Økonomiske konsekvenser
Jf. ovenfor.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der sker omplacering af 0,1 mio. kr. fra arrangementskontoen til Sophienholm
fra 2015 og frem,
2. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ad 1. Anbefalet.
Ad 2. Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. 1. ans. 2015
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 2

2.

Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Kultur-

og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 forvaltningens fremlagte
effektiviseringsforslag, der var udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets
beslutning af 13. november 2014 om, at forvaltningen skulle fremkomme med
forslag til effektiviseringer på 1,5 pct. (svarende til 37,5 mio. kr.), og at disse
skulle danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 pct. løsning.
Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag:
FK2, FK4, FK6 og FK9 som samlet udgør 0,597 mio. kr. i 2016 og 0,624 mio. kr. i
2017.
Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).
I henhold til budgetprocessen er forslagene sendt i høring i perioden fra den 8. maj
til den 29. maj 2015.
Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område indkommet 3 svar (bilag).
I indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget endelig fastlægge, hvilke
effektiviseringsforslag som udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
De anbefalede effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i det administrative
budgetforslag 2016-19.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning behandles af Økonomiudvalget den 18. juni
og af Kommunalbestyrelsen den 25. juni.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Side 5 af 42

Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler FK2, FK4, FK6, FK9, som udgør 597.000
kr. i 2016 og 624.000 kr. i 2017.

Bilagsfortegnelse
1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag KFU
2. Samlede høringssvar på KFUs område
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 3

3.

Budgetforslag 2016-19 - Budgetbemærkninger - Kultur- og

Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Genfremsættes med justerede budgetbemærkninger (jf. bilag).
I henhold til budgetprocessen 2016-19, vedtaget af Økonomiudvalget den 15.
januar 2015, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de
budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2016-19,
for så vidt angår udvalgets driftsområde.
Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hele aktivitetsområdet: Kultur og
Fritid. Bidraget består af følgende afsnit:


Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt
på delområder



Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som
budgettet er dannet på baggrund af



Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de
væsentligste perspektiver og udfordringer på aktivitetsområdet



Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med
nabokommunerne.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for aktivitetsområdet
inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag.
Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget
2015-18, prisfremskrevet til 2016-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det
administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt
andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2015, konsekvenser af
befolkningsprognosen 2015-26, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2016.
Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen
af det administrative budgetforslag 2016-19 i august.
I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og
styringsmæssige perspektiver og udfordringer. Under Kultur- og Fritidsudvalget er
der tale om følgende emner og områder:


Strategi



Institutionerne m.v.
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Foreningerne, idrætsanlæg m.v.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkastet til budgetbemærkninger drøftes med henblik på
at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2016-19.
Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015
Udvalget ønskede en række tilpasninger, som forvaltningen indarbejder.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag
2016-19.

Bilagsfortegnelse
1. budgettext 2016
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 4

4.

Biblioteksstrategi

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 25. marts 2015 om et oplæg til en
strategi for kommunens biblioteksvirksomhed, jf. vedlagte protokol (bilag).
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et første udkast til strategi.
Strategien er bygget op omkring en vision for biblioteket frem til 2020,
overordnede mål og delmål inden for 3 overordnede temaer samt konkrete
indsatsområder/handleområder. Visionen udtrykker, hvad vi vil være kendt for. Mål
og delmål beskriver, hvordan vi kan se, om vi realiserer visionen. Endelig beskriver
konkrete indsatsområder/handleområde de aktiviteter, vi iværksætter for at indfri
mål og vision. I udkast til strategi indgår ikke endnu forslag til konkrete
indsatsområder/handleområder. Det vedlagte udkast til strategi (bilag) tager afsæt
i Kulturstrategiens formulering om at:
"Kulturlivet i Lyngby-Taarbæk skaber udvikling, sammenhængskraft og højner
borgernes livskvalitet med afsæt i demokrati, mangfoldighed, kvalitet og
sundhed," og
"Kulturen understøtter den enkelte borgers læring, kulturelle identitet og udvikling
i f ællessk ab med andre."
Derudover bygger visionen på Bibliotekets eget visions- og strategiarbejde fra
2014, som blandt ligger til grund for udviklingen af bibliotekets struktur og
organisation, jf. vedlagte præsentation v. bibliotekschefen fra Kultur- og
Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2015 (bilag), analyser af biblioteksformer og strategier samt forhold i samfundsudviklingen af betydning for biblioteksområdet.
Biblioteksområdet står over for store forandringer i de kommende år. Teknologi- og
medieudviklingen har givet biblioteksbrugerne nye medievaner. På den ene side
falder udlånet af fysiske materialer, og på den anden side vokser benyttelsen af
bibliotekets digitale tilbud, som spænder fra streaming af bøger og film til
fornyelser af lån via bibliotekets hjemmeside.
Udviklingen er i fuld gang med at forandre den måde, borgerne anvender
biblioteket på, og dermed også bibliotekets rolle som stor kultur- og
vidensformidler. Lyngby-Taarbæks biblioteksstrategi skal adressere den udvikling,
så Lyngby-Taarbæks bibliotekers position som et af Danmarks bedste kulturtilbud
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fastholdes og udvikles.
Lyngby-Taarbæk bibliotekerne er med sine mange tilbud og attraktive placering i
byrummet et helt naturligt samlingspunkt for byens borgere. Biblioteket bidrager
aktivt til sammenhængskraften i Lyngby-Taarbæk kommune. Stadsbiblioteket blev
ombygget i 1968 som udtryk for datidens moderne og fremsynede tanker omkring
det at drive bibliotek, og det har siden da været byens mest velbesøgte
kulturtilbud.
På landsplan ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes biblioteker i top tre blandt
kommuner med tilsvarende indbyggertal, både hvad angår besøgstal og
materialeudlån. Den position skal vi som minimum bevare. Bibliotekets rolle som
formidler af viden og oplysning er central. I dag er udlån af materialer ikke kun
bøger og cd’ere. Den digitale udvikling skaber nye muligheder og platforme for at
formidle og tilegne sig viden, og bibliotekets rolle som demokratisk og uafhængig
formidler er i denne sammenhæng central. Fremtidens bibliotek er digitalt – både
som videns- og kulturformidler.
Bibliotekets rolle er fremadrettet stadig at tilbyde og facilitere aktiviteter med
udgangspunkt i litteratur, musik, film og meget andet, og biblioteket skal nu og i
fremtiden være en ramme for formidling af fri oplysning, nye fællesskabende
kulturoplevelser, fælles læring og også tilbyde nye former for aktiviteter i
biblioteksrummet til gavn for og uddannelse af den moderne borger i fremtidens
samfund.
Forvaltningen foreslår, at visionen for Lyngby-Taarbæks biblioteker er:
I 2020 er Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne kommunens kulturelle epicenter med
tilbud om viden og oplevelser, som benyttes af alle kommunens borgere.
Visionen skal realiseres gennem mål for og konkrete indsatser/handlinger indenfor
følgende tre temaer:
- Digital læring og undervisning
- Biblioteket som kulturelt samlingspunkt
- Udvikling af tværgående samarbejder
Tema 1: Digital læring og undervisning
Mål: Biblioteket sikrer borgernes frie og lige adgang til viden ved gratis og
platformsuafhængigt at stille information til rådighed
Delmål:
· Biblioteket højner borgernes digitale færdigheder
· Biblioteksbetjeningen målrettes, så biblioteksbrugerne bliver mere selvhjulpne og
selvbetjente.
· Bibliotekets service understøtter bibliotekets mål om at være indgang til viden og
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et rum for oplevelse for alle kommunens borgere.
· Biblioteket styrker sammenhængskraft og dannelse gennem oplevelser i det
fysiske biblioteksrum.
Tema 2: Biblioteket som kulturelt samlingspunkt
Mål: Biblioteket understøtter sammenhængskraften ved at styrke borgernes
kulturelle identitet og udvikling i fællesskab med andre
Delmål:
· Borgerne oplever et moderne og tidssvarende biblioteksrum, som inviterer til
dialog oplevelser og refleksion.
· Borgerne oplever biblioteksrummet som et æstetisk og designmæssigt fyrtårn.
Tema 3: Udvikling af tværgående samarbejder
Mål: Biblioteket skal samarbejde med Lyngby-Taarbæks andre uddannelses- og
kulturinstitutioner for at understøtte borgernes læring og kulturelle
identitetsudvikling.
Delmål:
· Kommunens borgere kan reservere og afhente materiale på folkeskolerne.
· Folkeskolernes biblioteker har styrket deres materialesamling gennem
samarbejdet med Lyngby-Taarbæk bibliotekerne.
· Bibliotekets aktivitetsprofil som samarbejdspartner med andre kulturelle aktører
er styrket.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkastet til biblioteksstrategi drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Drøftet. Forvaltningen forelægger et justeret oplæg til strategi på udvalgets
ordinære møde i september 2015 sammen med forslag til procesplan, herunder
koordination til Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår samspillet mellem
Stadsbibliotek og skolebiblioteker.

Bilagsfortegnelse
1. KFU 2015-03-25 meddelser, protokol
2. Fremtidens bibliotek
3. Biblioteksstrategi
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 5

5.

Kulturfonden - Revision af retninglinier

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 29. april 2015 et udkast til justerede
retningslinier til Kulturfonden, jf. protokol (bilag).
På baggrund af udvalgets drøftelse er udarbejdet de sagen vedlagte justerede
retningslinier (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de justerede retningslinjer godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt med tilføjelse om, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af
kulturprisen til Kommunalbestyrelsen.

Bilagsfortegnelse
1. KFU 2015-04-29 protokol
2. Kulturfonden, Udkast til justerede retningslinier juni 2015
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 6

6.

Teatret Mungo Park

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 sag om forlængelse af
aftale med teatret Mungo Park om brug af Store Kapel som øvelokale mod
opførelse af et antal forestillinger i Kulturhuset, idet aftalen udløber ultimo juni
2015. Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 7. maj 2015,
som besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og
Fritidsudvalget grundet forskellig opfattelse om det hidtidige aftalegrundlag
mellem teatret og forvaltningen.
Hidtidige aftaler mellem teatret Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune og
ønske om forlængelse af aftale
Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune har i to omgange indgået aftaler.
Den oprindelige aftale blev indgået i 2013, mens kommunen selv drev Kulturhuset.
Aftalen omfattede, at Mungo Park vederlagtsfrit spillede 13 forestillinger i 2013
mod til gengæld at få stillet Store Kapel til rådighed som øvelokale, dog med
betaling for el afregnet efter konkret forbrug, ligesom Mungo Park skulle rømme
Store Kapel i tilfælde af begravelser. Billetindtægter tilfaldt Mungo Park. Aftalen løb
fra 16. september 2013 til ultimo februar 2014, dog reelt frem til udgangen af juni
2014 med forlængelse frem til ultimo august 2014, idet forvaltningens forståelse
var en aftaleperiode frem til medio 2014.
Fra den 1. marts 2014 overtog en ekstern forpagter driften af Kulturhuset. I
perioden fra 1. marts 2014 indgik Mungo Park og forpagter aftale om, at forpagter
skulle have 25 pct. af billetindtægterne ud fra den forståelse, at forpagters
kommercielle tiltag i øvrigt kunne betyde et mersalg af billetter.
Mungo Park spillede 56 forestillinger for over 7.400 tilskuere fra efteråret 2013 og
frem til sommerferien 2014.
18. september 2014 besluttede Økonomiudvalget på anbefaling fra Kultur- og
Fritidsudvalget at indgå en ny aftale med Mungo Park med virkning frem til den
30. juni 2015. Aftalen omfatter et fortsat udlån af Store Kapel som øvelokale alene
mod betaling af afledte ekstra driftsudgifter, dog således at Mungo Park med
passende varsel giver plads til andre aktørers anvendelse af kapellet. Modydelsen
fra teatret er vederlagtsfrit at opføre et antal forestillinger som beskrevet i Mungo
Parks ansøgning af 2. september 2014 (bilag). I ansøgningen er beskrevet, at der
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er planlagt 6 forskellige forestillinger i resten af 2014, og at det samlede antal
forestillinger vil afhænge af efterspørgsel og de praktiske muligheder for at få plads
i kalenderen i Kulturhuset.
Mungo Park opførte 16 forestillinger for ca. 2.200 tilskuere i perioden septemberdecember 2014. Mungo Park har ikke opført forestillinger i 2015, hvilket ifølge
teatret skyldes, at det ikke har været muligt at opnå aftale med forpagter af
Kulturhuset herom grundet usikkerhed om forpagtningsforholdene.
Ansøgning fra Mungo Park om forlængelse af aftale/ny aftale efter 30. juni 2015
Mungo Park har den 8. april 2015 henvendt sig til kommunen med ønske om at få
den nuværende aftale forlænget.
Forvaltningen har den 27. maj 2015 holdt møde med ledelsen af Mungo Park. På
mødet gav Mungo Park udtryk for, at de har været glade for aftalen med LyngbyTaarbæk Kommune og ser gerne en forlængelse af aftalen – allerhelst for 2 år
mere, men en kortere periode vil også være fint.
Forvaltningen har overfor Mungo Park givet udtryk for, at Kulturhuset fra den 1.
april 2015 drives af kommunen selv, og at der ikke pt. kan kigges ud over 2015
henset til igangværende afklaring om Kulturhusets anvendelse fremadrettet.
Forvaltningen har endvidere tilkendegivet, at en anvendelse af Kulturhuset under
alle omstændigheder - henset til at undgå yderligere uforholdsmæssig nedslidning
af lokalerne - fordrer, at kommunens vil være repræsenteret på stedet gennem en
servicemedarbejder, hvorom der beregnes særskilt økonomi.
Alternative aftalemodeller
Teatret Mungo Park er en selvejende institution med hjemsted i Allerød. Lidt over
50 pct. af teatrets driftsøkonomi er finansieret af offentlige midler, herunder tilskud
som egnsteater fra Kunststyrelsen og Allerød Kommune. Teatret er således ikke at
betragte som en "sædvanlig" kommerciel aktør.
Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor yde støtte til teatret, såfremt kommunen
vurderer at have en særlig interesse i at sikre borgerne adgang til teatrets
forestillinger. Forvaltningen har tidligere vurderet, at kommunen ud fra en hensigt
om at forsyne borgerne og besøgende i kommunen (inklusive turister) med
kulturelle tilbud kan have en sådan særlig interesse i at understøtte teatrets
virksomhed i kommunen.
Ud fra den præmis blev følgende 4 alternative modeller drøftet på mødet med
Mungo Park:
Model 1: Forlængelse på et grundlag næsten som den oprindelige aftale, jf.
takstblad for Lyngby Kulturhus hidtil anvendt til følgende brugergruppe:
Side 15 af 42

Kommunale brugere, herunder samarbejdsaftaler.
Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem
til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører
vederlagsfrit 13 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 uden betaling
af leje, dog mod betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for
tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby
Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park.
Modellen svarer - bortset fra betaling af servicemedarbejder på ca. 2.000 kr. pr.
gang - til den oprindelige aftale.
Model 2: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af
Kulturhuset, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus, hidtil anvendt til følgende
brugergruppe: Lokale foreninger
Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem
til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører
vederlagsfrit 5 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af
leje på 5.000 pr. gang (gældende takstblad for foreninger m.fl.) samt betaling af
forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af
servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter
tilfalder Mungo Park.
Mungo Park har oplyst, at teatrets mulighed for at opføre forestillinger i model 2 er
lavere end i model 1, idet teatret med de skitserede betalingsvilkår må begrænse
teaterudbuddet til "publikumssikre" forestillinger. Repetoiret vil i model 1 således
være bredere end i model 2.
Model 3: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af
Kulturhuset efter takstblad for Lyngby Kulturhus, gældende for kommercielle
aktører.
Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem
til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører
vederlagsfrit forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af
leje pr. gang efter gældende takstblad for kommercielle aktører samt betaling for
tilstedeværelse af servicemedarbejder på ca. 2.000 kr. pr. gang. Billetindtægter
tilfalder Mungo Park.
Mungo Park har oplyst, at teatret ikke på disse vilkår har interesse i at forlænge
aftalen, idet økonomien derved bliver for usikker.
Model 4: Model 3 kombineret med et tilskud
Model 3 kombineret med et tilskud på i størrelsesordenen 31.800 kr. pr. forestilling
(svarende til lejebetalingen pr. gang). Aftalen vil i sin udformning ligne aftalerne
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om tilskud på særlige vilkår, som forvaltningen har indgået med andre kulturelle
aktører, f.eks. Jazzklub, Det flydende Teater m.fl.. Ved 13 forestillinger svarer det
til 413.400 kr. i tilskud.
Mungo Park kan tilslutte sig denne model.
Forvaltningen og Mungo Park har afsøgt mulige spilledatoer i 2. halvår 2015.
Samlet er det muligt for teatret at spille på minimum 12 dage, hvor Kulturhuset er
ledigt:
* 10. oktober 2015 (H. C. Andersens samlede eventyr’, som netop vil have haft
premiere på det tidspunkt)
* 15. oktober 2015 (The Blazing World)
* 16. og 17. oktober 2015 (’Opsang’; aften)
* 20. oktober 2015 eller 23. oktober 2015 (’Opsang’; dagforestillinger for skoler)
* 29.-31. oktober 2015 (gæstespil – ’Yahya Hassans Digte’ eller ’839 dage’)
* 3., 4., 5. og 6. november 2015 (’H. C. Andersens samlede eventyr’)
Økonomiske konsekvenser
Model 1: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af
lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer.
Model 2: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af
lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer.
Model 3: Ingen direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser.
Model 4: Udgift til tilskud på 413.400 kr. ved 13 forestillinger.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at en eventuel forlængelse af aftalen med Mungo Park sker
efter enten model 1 eller model 2 og afsluttes endeligt ultimo 2015 henset til
afklaring af Kulturhusets fremtidige anvendelse.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Anbefalet model 1, samt at aftalen med Mungo Park afsluttes endeligt ultimo 2015.
C tager forbehold.

Bilagsfortegnelse
1. KFU protokol 290415
2. Ansøgning om fortsat brug af Store Kapel sept. 2014
3. Ansøgning, 08042015
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 7

7.

Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Sagsfremstilling
Den 31. oktober 2013 fastlagde Kommunalbestyrelsen en justeret model for
Folkeoplysningsudvalget, herunder at udvalget sammensættes af
brugerrepræsentanter fra foreningerne på folkeoplysningsområdet og uden politisk
deltagelse, jf. vedlagte protokol (bilag).
Den 23. januar 2014 og den 6. marts 2014 justerede Kommunalbestyrelsen
imidlertid spørgsmålet vedrørende politisk udpegning til deltagelse i
Folkeoplysningsudvalgets arbejde, således at to repræsentanter for
Kommunalbestyrelsen udpeges som tilforordnedetil Folkeoplysningsudvalget, jf.
vedlagte protokoller (bilag).
Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udpeges én
tilforordnetfra henholdsvis Ungerådet og skolebestyrelserne for perioden 20142017.
Folkeoplysningsudvalget har i 2014 afholdt fire ordinære møder, ét ekstraordinært
(vedrørende budgetforslag 2015-2018) samt et møde med Kultur- og
Fritidsudvalget. I 2015 er planlagt fire ordinære møder samt et temamøde med
Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2015.
I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møder har repræsentanter for
Ungerådet deltaget én gang ud af fem mulige, og skolebestyrelsernes
repræsentant ligeledes kun én gang ud af tre mulige.
Forvaltningen peger på, at der foretages en evaluering af den valgte model med
hensyn til dels udpegning af politisk tilforordnede, dels med hensyn til, hvorvidt
der efter 2017 fortsat ønskes udpeget en repræsentant for Ungerådet og for
skolebestyrelserne.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
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Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget evalueres.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Folkeoplysningsudvalget anmodes om en egen evalueringen af udvalgets
sammensætning . Resultatet af høringen indgår i en fornyet behandling af sagen i
august 2015.

Bilagsfortegnelse
1. KB beslutning om udvalg
2. KB beslutning om FOU sammensætning
3. KB beslutning vedtægt folkeoplysningsudvalg
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 8

8.

Opfølgning på fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget

og Folkeoplysningsudvalget den 5. maj 2015

Sagsfremstilling
Den 5. maj 2015 holdt Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget et
fælles temamøde om folkeoplysning, jf. noter fra mødet af 18. maj 2015 (bilag).
På mødet var der to oplæg med efterfølgende dialog:


Foreningsdemokratiets betydning for børn og unges dannelse

v/ Michael Aagaard Seeberg, KFUM-Spejdernes formand


Folkeoplysning – Hvad er det og hvad er det godt for?

v/ Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund,
Syddansk Universitet
Endvidere blev det, på foranledning af spørgsmål fra blandt andet medlemmerne af
Kultur- og Fritidsudvalget, drøftet, om der er behov for en revision af
Folkeoplysningspolitikken. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer tilkendegav, at
de ikke ser et behov for en revision af Folkeoplysningspolitikken, men et behov for
konkret politisk handling i forhold til politikkens temaer.
Derudover blev idéen om ”ledercampus” drøftet i forhold til rammerne for det
nuværende Spejderkollegium på Kongevejen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er løst inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at opfølgning på temamødet drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Drøftet og besluttet, at forvaltningen kommer med forslag til en handlingsplan som
opfølgning på Folkeoplysningspolitikken, hvori indgår forslag om etablering af
ledercampus i kommunen.
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Bilagsfortegnelse
1. Noter fra temamøde KFU og FOU 050515
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 9

9.

Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende

foreninger

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014 en ny model for tilskud til frivillige
folkeoplysende foreninger, herunder retningslinjer for tildeling, jf. protokol (bilag).
Folkeoplysningsudvalget anbefaler imidlertid nogle justeringer i retningslinjerne pr.
1. januar 2016, jf. vedlagte protokol (bilag).
De anbefalede justeringer:
1. Handicaptilskud til medlemmer over 25 år fjernes. Det skal bemærkes, at der i
dag ikke ydes særligt handicaptilskud til medlemmer under 25 år, samt at
handicaptilskud ikke er et lovkrav.
2. Dato for opgørelse af medlemstal.
3. Princippet omkring antal medlemmer indenfor og udenfor kommunegrænsen
fjernes.
4. Indførelse af regnskabsskema.
Retningslinjer med de foreslåede justeringer indarbejdet er vedlagt (bilag), idet
forvaltningen peger på at imødekomme Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger.
Den anbefalede justering i punkt nr. 1 skal sendes til høring i Handicaprådet forud
for endelig beslutning.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den anbefalede justering i punkt 1 sendes til høring i Handicaprådet,
2. de anbefalede justeringer i punkt 2-4 indarbejdes i retningslinjerne pr. 1. januar
2016.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ad 1. Godkendt.
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Ad 2. Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. KMB 2014-06-26 protokol
2. FOU protokol 210415 tilskudsordning
3. Forslag til reviderede retningslinjer 16 april 15
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 10

10.

Tilskudordning på den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 forslag til justeringer af
tilskudstildeling til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. protokol (bilag).
Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i en analyse af tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning samt analyse af lokaletilskud fremlagt for
Kultur- og Fritidsudvalget henholdsvis den 4. december 2014 og den 7. januar
2015.
Forslagene til justeringer var, at
1. modellen for tildeling af lokaletilskud ændres fra at være en forholdsmæssig
fordeling af den afsatte økonomiske ramme til lokaletilskud i forhold til den
enkelte forenings budgetterede lokaleudgifter, til at være en forholdsmæssig
fordeling i forhold til det forventede antal undervisningstimer i lokalerne,
2. tilskudsbrøken for løntilskud til handicapundervisning hæves fra 7/9 til 8/9, og
3. det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.
Forvaltningen foreslog, at justeringsforslagene blev sendt i høring, idet
forvaltningen for så vidt angår punkterne 2 og 3 ikke har mulighed for forlods at
vurdere konsekvenserne for foreningerne.
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra FOF-København, FO Lyngby, AOF og
Pensionisternes Malerskole , jf. vedlagte materiale (bilag). Ad 1.
FOF-København, FO Lyngby og AOF tilslutter sig forslag 1. Pensionisternes
Malerskole har ingen bemærkninger til forslag 1. FOF peger dog mere specifikt på,
at tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne
lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår.
Ad 2.
Pensionisternes Malerskole og FO Lyngby tilslutter sig forslag 2. FOF-København og
AOF foreslår, at tilskudsbrøken fastholdes. Begrundelsen herfor er , jf. AOFs
høringssvar, at tilskudsfaktoren på 7/9 i forvejen er meget høj i forhold til almen
undervisning (1/3), samt at næsten alle deltagere til handicapundervisning også er
omfattet af en PEA-rabat. En eventuel forhøjelse af tilskudsfaktoren til 8/9 vil have
den konsekvens, at deltagernes egenbetaling i princippet halveres.
Ad 3.
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FOF-Købehavn, FO Lyngby, AOF og Pensionisternes Malerskole tilslutter sig forslag
3.
Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at modellen tilrettelægges
således, at tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller
egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår, at det maximale deltagerantal til
handicapundervisning hæves fra 7 til 8, at tilskudsbrøken 7/9 fastholdes, og at
justeringerne sker med virkning for tilskudsåret 2016. De to sidstnævnte forslag til
anbefalede justeringer (vedrørende punkt 2 og 3) skal sendes i høring i
Handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til justering ad punkt 1 indarbejdes i tilskudstildelingen som beskrevet,
med virkning fra tilskudsåret 2016,
2. forslag om at fastholde tilskudsbrøken for løntilskud til handicapundervisning på
7/9, samt forslag om at hæve det maksimale deltagerantal til
handicapundervisning fra 7 til 8, sendes til høring i Handicaprådet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ad 1. Anbefalet.
Ad 2. Anbefalet.

Bilagsfortegnelse
1. FOF Høringssvar Folkeoplysning
2. FO lyngby
3. AOF gladsaxe
4. Protokol
5. Høringssvar pensionisternes malerskole
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 11

11.

Midlertidig forlængelse af driftsaftaler om tilskud til

foreningsejede tennishaller

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i april 2015 en sag om udløbet at
driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller. Af sagen fremgår, at
forvaltningen afklarer de kommunalretlige rammer for ordningen som grundlag for
sagens videre håndtering, jf. vedlagte protokol (bilag). Forvaltningen har således
anmodet Statsforvaltningen om en vurdering af den nuværende ordning, jf.
vedlagte skrivelse (bilag). Statsforvaltningen vil ikke oplyse, hvornår svar kan
forventes.
Forvaltningen peger derfor på, at der under alle omstændigheder indgås en et-årig
forlængelse af de to nuværende aftaler med henholdsvis Lyngby Tennis Klub og
Virum-Sorgenfri Tennisklub, uanset hvad Statsforvaltningen måtte tilkendegive.
En 1-årig forlængelse til udgangen af 2016 vil sikre, at der ikke skabes usikkerhed
for tennisklubberne om deres økonomiske grundlag.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der indgås en et-årig forlængelse af driftsaftalerne til
udgangen af 2016.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt, idet svar fra Statsforvaltningen afventes.

Bilagsfortegnelse
1. Brev Statsforvaltningen vurdering af nuværende praksis
2. Protokoludskrift
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 12

12.

Kulturfond, ansøgning om støtte til projekt "Picnic Fortællinger i

Lindegaarden"

Sagsfremstilling
Kulturstedet Lindegaarden søger om støtte til afholdelse af projektet 'Picnic
Fortællinger i Lindegaarden', jf. vedlagte ansøgningsmateriale (bilag).
Arrangementerne tilrettelægges af professionelle skuespillere og musikere og
forventes at blive afholdt i løbet af tre eftermiddage fra kl. 15-19 i ugerne 30, 31
og 32.
Arrangørerne har tilrettelagt et program med fortællinger om Christian den 4. og
Kirstens Munks kærlighedsliv samt historier om den ostindiske koloniperiode.
Fortællingerne akkompagneres af guitarspil, som spænder fra renæssancemusik og
Vivaldi til egne og Beatles' værker.
Formålet med projektet er at sammenflette ord, musik, fornemmelser og
sanseindtryk, således at deltagerne kan føle sig kunstnerisk beriget og opleve en
"afstressende" effekt på sindet. Derudover er ønsket, at deltagerne opnår en følelse
af at indgå i et lokalt forankret fællesskab.
Det maksimale deltagerantal er 150 af hensyn til brandsikkerheden.
Det samlede budget for afholdelse af 'Picnic Fortællinger i Lindegaarden' er 35.000
kr.
Der ansøges om 20.000 kr.
Der er til formålet ansøgt om medfinansiering på 10.000 kr. fra Nordeafonden og
endvidere kalkuleres med en mindre egenindtægt ved salg af is, drikkevarer mv.
Der opereres ikke med entre-indtægt, da tidligere erfaringer har vist, at publikum
da udebliver. Dette mener arrangørerne kan forklares med, at Lindegaarden er et
nyt og for mange endnu 'ukendt' kulturtilbud i lokalområdet.
Det skal bemærkes, at Lindegaarden tidligere har søgt om tilskud til afholdelse af
Fortællinger i Lindegaarden i forbindelse med sommerferieaktivitetspuljen og fik
afslag, jf. vedlagte protokol (bilag). Derudover har Kulturstedet Lindegaarden og
foreningen Klanghjulet ansøgt om 50.000 kr. til afholdelse af en klassisk
koncertrække i sæson 2015/2016 og modtaget støtte på 20.000 kr., jf. vedlagte
protokol (bilag).
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Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens retningslinjer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven kan løses inden for rammen af Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen behandles.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 10.000 kr. finansieret af
Kulturfonden.

Bilagsfortegnelse
1. 2014 CV Laura Kamis Wrang
2. Laura Wrang 2015 CV efteruddannelse og Undervisnings erfaring
3. 2015 pr Musika og Fortælling
4. FOU protokol_20150304 forslag til fordeling
5. FOU protokol 20150304 sommerferieaktiviteter
6. Budget picnic fortællinger Lindegaarden
7. Ansøgning Picnic Fortællinger i Lindegaarden
8. PastedGraphic-1
9. KFU 2015-04-29 protokol
10. PastedGraphic-1
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 13

13.

Kulturfonden - ansøgning om støtte til Kronen på værket, en

udstilling af Jytte Kløve

Sagsfremstilling
Guldsmed Jytte Kløve søger i anledning af sit 40 års jubilæum for Jytte Kløves
smykkestudie i Kgs. Lyngby om støtte til en udstilling på Lyngby Bibliotek, jf.
vedlagte ansøgning (bilag).
Udstillingen vil kunne ses i perioden fra den 11. juni til den 24. juni 2015 og vil
blive åbnet i forbindelse med, at Jytte Kløve afholder sit jubilæumsarrangement på
Lyngby Stadsbibliotek den 11. juni 2015 kl. 16.00-18.00.
I anledning af jubilæet påtænkes følgende aktiviteter at finde sted på Lyngby
Stadsbibliotek:


Begivenhed i form af "En levende udstilling" (11. juni 2015)



"Inspiration" - en film om Jytte Kløves inspirationskilder til sit arbejde med
smykker (11. juni 2015)



"Kronen på værket" - en foto/plakat-udstilling på plancher (11. juni - 24. juni)

Med hensyn til "En levende udstilling", så har Jytte Kløve med afsæt i
terrorbegivenheden i København den 14. februar 2015 skabt en ny kategori af
smykker ud fra temaet 'ytringsfrihed'. På jubilæumsdagen vil Jytte Kløve fortælle
om temaet og sit budskab vedrørende 'ytringsfrihed', mens to mænd klædt i sort
samt syv kvinder klædt i hvidt vil fungere som den levende udstilling.
Filmen "Inspiration" er skabt af arkitekt John Krøll og vil tage afsæt i Jytte Kløves
inspirationskilder. Den består bl.a. af filmoptagelser og stillbilleder. Når
udstillingen er blevet introduceret, vil filmen kunne ses på væggen i
indgangspartiet på Lyngby Stadsbibliotek.
"Kronen på værket" er en foto/plakat-udstilling vedrørende Lyngbykronen, som
hvert år fra november til januar pryder gadebilledet i Lyngby Hovedgade.
'Vinterlys' er titlen på lysprojektet, som består af en krone ophængt i luftrummet
over byens centrale kryds samt 150 mindre kroner opsat på høje master langs
gader og i stræder. Udstillingen "Kronen på værket" fortæller dels historien om
tilblivelsen af Vinterlysprojektet og viser dels symbiosen mellem formgivningen af
Jytte Kløves smykker og kronen.
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Jytte Kløve er uddannet guldsmed i 1975 og har lige siden haft smykkestudie i
Lyngby. Smykkestudiet blev kåret til årets butik i 2013. Hun har bidraget til
diverse kunst- og smykkeudstillinger - både internationalt og lokalt og modtog i
2009 Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturpris.
Der ansøges om støtte på 20.000 kr. til trykning af plancher samt foto af to skitser
fra 1996 af kronen fra Vinterlyset/juleudsmykningen til udstillingen på Lyngby
Bibliotek, jf. vedlagte finansieringsplan og budget (bilag).
Jytte Kløve har endvidere ansøgt Statens Kunstfond om et treårigt arbejdslegat,
men har i maj måned fået afslag herpå, jf. email (bilag).
Forvaltningen finder, at det ansøgte formål ligger inden for Kulturfondens
retningslinjer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen af Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

Bilagsfortegnelse
1. Kronen På Værket Ansøgning
2. Kronen på Værket bilag 2
3. Event bilag Kronen På Værket
4. Financieringsplan for Kronen på Værket
5. Plakat En Levende Udstilling Plakat A2 bilag 4
6. Invitation 3-fløjet A5 cmyk
7. Cv Jytte Kløve
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 14

14.

Anvendelse af hjemfaldsmidler til FILs jubilæumsår

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015 anvendelse af provenu affødt
af de almene boligselskabers frikøb af tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldsmidler).
200.000 kr. af provenuet er afsat til at understøtte FILs (Fællesrepræsentationen
for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune) jubilæumsår i 2016.
FIL er af formandsskabet for Kultur- og Fritidsudvalget opfordret til selv at tage
initiativ til at overveje, hvordan jubilæumsåret kan markeres, og om relevant
ansøge Kultur- og Fritidsudvalget om økonomiske midler til understøttelse heraf.
På den baggrund holdt FIL, formandsskabet og forvaltningen møde med FIL den
21. april 2015, hvor FIL orienterede om sine første overvejelser om markering af
jubilæumsåret. Der er aftalt opfølgende møde i juni 2015.
Idet anvendelse af hjemfaldsmidler er koordineret og besluttet i Økonomiudvalget
og kommunalbestyrelsen, skal Kultur- og Fritidsudvalget komme med anbefaling
til Økonomiudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.
Midlerne vil overordnet set kunne fordeles på projektstyring og konkrete
aktiviteter. Projektstyring kan omfatte kommunale medarbejderressourcer til f.eks.
ekstra servicefunktioner på Lyngby Stadion ved afvikling af events samt til
forvaltningsmæssige koordineringsopgaver og administrative følgeopgaver.
Udgifter til konkrete aktiviteter kan omfatte f.eks. aflønning af eksterne
oplægsholdere, forplejning ved events og lignende.
Af hensyn til FILs forberedende arbejde kunne det være hensigtsmæssigt allerede
nu at give en politisk melding om den forventede overordnede anvendelse af
midlerne fordelt på projektstyring og konkrete aktiviteter.
Forvaltningen anbefaler i en første fase at foretage en ligelig fordeling af midlernes
anvendelse til henholdsvis projektstyring og konkrete aktiviteter.
Endelig beslutning om midlernes anvendelse vil ske ved forelæggelse af ny sag i
Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget, når der foreligger mere konkret
forslag til markering af jubilæumsåret fra FIL, herunder ansøgning om økonomiske
midler.
Beslutningskompetence
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Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. til understøttelse af FILs jubilæumsår i
2016. Midlerne er indarbejdet i budget 2016.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. 200.000 kr. afsat til FILs jubilæumsår i 2016 som udgangspunkt fordeles ligeligt
til projektstyring og konkrete aktiviteter,
2. endelig beslutning om midlernes anvendelse besluttes politisk efter modtagelse
af konkret oplæg fra FIL til markering af jubilæumsåret, herunder eventuel
ansøgning om økonomiske midler.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ad 1. Anbefalet.
Ad 2. Anbefalet.
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Kultur- og Fritidsudvalget
10-06-2015
Sag nr. 15

15.

Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2015

Sagsfremstilling
1. Stadsbiblioteket virksomhedslukket 12. juni 2015
Stadsbiblioteket gennemfører personaleseminar fredag den 12. juni 2015.
Institutionen har derfor-i lighed med et tilsvarende arrangement den 7. februar
2014 ikke åbent den dag.
2. Toiletfaciliteter m.v. ved boldbanerne/bueskydningsbanen på Lyngby
Stadion - fornyet henvendelse fra bl.a. Lyngby Bueskyttelaug
Lyngby Bueskyttelaug har med vedlagte henvendelse af 18. maj 2015 under
overskriften " Fornyet ansøgning vedr. etablering af bygning med toiletfaciliteter i
forbindelse med
den nordvestlige hjørne af banerne ved Gyrithe Lemches Vej" sammen med Lyngby
Boldklub på ny ansøgt kommunen om bygningsfacilitet med toiletter ved
boldbanerne/bueskydningsbanen på Lyngby Stadion (bilag).
En første ansøgning blev behandlet og afslået af Økonomiudvalget den 15. januar
2015, jf. vedlagte protokol (bilag). Den nye henvendelse behandles i
Økonomiudvalget i juni 2015.
3. Ny publikation om crowdfunding fra Erhvervs- og Vækstministeriet
Konklusionen i rapporten fra ministeriet er, at den største barriere for udbredelse af
crowdfunding i Danmark vurderes at være usikkerheden omkring, hvordan
aktørerne skal forholde sig til reguleringen.
Rapporten bidrager hertil ved overordnet at forklare, hvordan investorer,
virksomheder og platforme, der beskæftiger sig med crowdfunding, skal forholde til
den eksisterende regulering, og bidrager hermed til at skabe rammerne for,
at finansiering gennem crowdfunding fremadrettet kan vokse og udvikle sig i
Danmark.
Læse mere på:

http://www.evm.dk/publikationer/2015/15-05-08-rapport-om-

crowdfunding .
4. Underskudsdækning til koncertvirksomhed
Musikforeningen RytmeTemplet ønsker fortsat at benytte Kulturhusets store sal,
Kuhlau, til store arrangementer, der ikke kan rummes i Templets egne lokaler, og
hvor Templet vurderer, at der er en god sandsynlighed for at tiltrække et
tilsvarende stort publikum. Musikforeningen RytmeTemplet fik i 2014
underskudsdækning på maksimalt 115.000 kr., såfremt de budgetterede indtægter
mod forventning ikke fuldt opnås. Templet kunne ikke etablere et samarbejde med
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den tidligere aktør Henrik Thorsager Andersen, men vil umiddelbart fortsat gerne
gennemføre planen i 2015. Forvaltningen påtænker derfor at forlænge
underskudsgarantien på de hidtidige gældende vilkår. I fald der bliver tale om at
udløse beløb som følge af garantien, vil dette blive håndteret indenfor rammen af
arrangementskontoen tilknyttet Kulturhuset.
5. Musikskolens undervisningsfaciliteter
Musikskolen har igennem nogle år benyttet et antal kælderlokaler på
Hummeltofteskolen (benævnt "Center 2") til brug ved holdundervisning i blandt
andet slagtøj og klaver med videre. Foranlediget af krav til lokalers indretning til
sådanne formål har der imidlertid gennem længere tid på ejendomsområdet været
arbejdet på at finde en løsning til at forbedre forholdene i lokalerne, således at
sikkerhedsreglerne for benyttelsen til undervisningen kunne opfyldes. I slutningen
af maj 2015 forelå imidlertid sådanne oplysninger, at forvaltningen fandt det
rigtigst at indstille musikskolens undervisning i lokalerne, idet der i muligt omfang
dog er sket flytning af aktiviteterne til andet sted, som midlertidigt (frem til
sommerferien) kan rumme undervisningsaktiviteterne. Frem mod sommerferien vil
det imidlertid ikke kunne lykkes at finde midlertidige undervisningslokaler
andetsteds i kommunen, hvorfor der vil blive tale om en tilbagebetaling af mistet
undervisning, ligesom en del elever således ikke vil kunne gennemføre
sommerafslutningskoncert etc.
I mellemtiden arbejdes der fra ejendomsområdets side på at finde en ny
permanent placering, der kan anvendes efter sommerferien. Det er imidlertid en
vanskelig opgave, da stort set hele musikskolens rytmiske afdeling repræsenterende ca. en tiendedel af eleverne - har været placeret i de nævnte
kælderlokaler - også henset til behovet for samvirket mellem de forskellige hold og
de tilknyttede lærerkræfter. Det bemærkes, at sådan undervisning ikke blot kan
flyttes til almindelige undervisningslokaler på en skole, idet lokalerne indeholder 23 trommesæt, et antal forstærkere, keyboards og lydudstyr. Såfremt det ikke
lykkes snarest at finde en ny permanent løsning på lokalespørgsmålet, vil det
påvirke fagfordelingen og planlægningen af næste skoleår - herunder med hensyn
til, at skolen ikke vil kunne tilbyde det sædvanlige omfang af tilbud om
undervisning i musik.
Der er på den baggrund fremkommet reaktioner til forvaltningen fra forældre med
videre til elever, der mister den sidste del af undervisningen frem til sommerferien,
ligesom henvendelser herom formentlig vil tilgå medlemmer af musikskolens
bestyrelse. Forvaltningen vil vende tilbage med hensyn til, hvorledes det for
undervisningsåret 2015/2016 er lykkedes at opretholde undervisningskapaciteten
vedrørende den rytmiske afdeling.
6. Status for Kulturfonden og arrangementskontoen
Se vedlagte bilag om status for Kulturfonden. Status for arrangementskontoen
Side 36 af 42

medtages til mødet.
7. Gensidig orientering om evt. afholdte møder
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Ansøgning fra Bueskytteklub - ØK den 15012015
2. Ansøgning om etablering af toiletfaciliteter
3. KFU Kulturfonden maj 2015
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