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1. M - Meddelelser Fritid- og Kulturudvalget maj 2013
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget M
Sagsnr.: 13/267

Bilag:
1 Åben M-sag om Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup
Kommune i 2012

34558/13

2 Åben Statusrapport for fritids- og kulturområdet 2012.pdf

107638/13
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2. I - Regnskab 2012 Fritids og kulturudvalget - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids og kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/268

Sagsfremstilling
Fritids- og Kulturudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 76,5 mio. kr., jf. tabel 1.
Det oprindelige budget er reduceret med 1,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011
og det korrigerede budget udgør således 75,2 mio. kr.
Budget er primært reduceret som følge af tværgående besparelser, samt tillægsbevilling vedr.
låneomlægning og kompensation for besparelser til Taastrup Idræts Center og etablering af
Multibane i Gadehavegård.
Årsforbruget for udvalget udgør 74,3 mio. kr., og udvalget udviser således et mindre forbrug
på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kulturudvalget
Politikområde

Oprindeligt
budget
2012

Korrigeret
budget
2012

Regnskab
2012

Afvigelse i
fht. oprindeligt budget1)

Afvigelse i
fht. korrigeret budget1)

(Netto 1.000
kr.)
70 Fritid

31.228

32.187

31.752

-524

435

71 Kultur

45.254

42.980

42.570

2.684

410

76.482

75.167

74.322

2.160

845

I alt

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt
Mindre forbruget på Fritids- og Kulturudvalget skyldes tilbageholdenhed ved genbesættelse af
stillinger, udskudt etablering af Multibane i Gadehavegård, samt merforbrug på Musikskolen og
Taastrup Teater.
Økonomi
Jf. sagens fremstilling
Retsgrundlag
Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs
§§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.
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Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget
til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01-06-2013 i det efterfølgende
regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen
af september måned.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Udvalget udviser et samlet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. som følge af udskudte projekter og
tilbageholdenhed. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.
Indstilling
Administrationen indstiller, at regnskab 2012 godkendes.
Bilag:
1 Åben FKU politiske regnskabsbemærkninger 2012

57149/13

4

Fritids- og Kulturudvalget
15. maj 2013

3. I - Valg af bestyrelsesmedlemmer til Kroppedal Museum - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/8602

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Kroppedal Museum har tidligere fremsendt en henvendelse til Høje-Taastrup og
Albertslund Kommuner om genbesættelse af bestyrelsesposter på Kroppedal Museum. På baggrund heraf har Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune bedt Kulturelt Samråd om
at komme med et forslag til et bestyrelsesmedlem.
Kulturelt Samråd har behandlet forespørgslen fra Fritids- og Kulturudvalget og foreslår, at Otto
Vinter bliver medlem af bestyrelsen for Kroppedal Museum. Otto Vinter har en stor interesse
for det historiske, herunder især ”arven” efter Ole Rømer. Han er tilforordnet medlem i Kulturelt Samråd, næstformand i Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse. Han desuden aktivt medlem af Taastrup Amatørscene (TAS)
og realkompetenceguide.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen støtter valget af Otto Vinter som kandidat til en bestyrelsespost på Kroppedal
Museum. Otto Vinter har mange års erfaring med arbejdet omkring folkeoplysning, frivillighed
og civilsamfund og er interesseret og engageret i sit lokalsamfund. Otto Vinter har derfor en
stor viden og erfaring, som han vil kunne tilføre museet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Otto Vinter udpeges som Høje-Taastrup Kommunes kandidat til
en bestyrelsespost på Kroppedal Museum.
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4. I - Midsommerarrangement i Hedeland - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/9597

Sagsfremstilling
Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde 06-02-13, at udsætte nærværende sag. Administrationen fremsætter på baggrund heraf sagen til fornyet behandling i udvalget.
Byrådet bemyndigede borgmester Michael Ziegler og formanden for Fritids- og Kulturudvalget,
Merete Scheelsbeck til at tage en drøftelse med initiativtagerne bag en Sankt Hans Koncert i
Hedeland med henblik på fastlæggelse af et sådant tilbagevendende arrangement.
På baggrund af en drøftelse foreslår de, at der afholdes et koncertarrangement enten dagen før
Sankt Hans eller lørdagen efter Sankt Hans. Koncertarrangementets placering signalerer, at
dette er et Midsommerarrangement. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal afholdes et Midsommerarrangement, vil det kunne realiseres fra 2014 og frem. Praktiske forhold vil spille ind
på, hvorvidt Midsommerarrangementet kan afholdes lørdag den 21. juni eller lørdag den 28.
juni 2014.
De relevante samråd og parter er blevet hørt om Midsommerarrangementet.
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er blevet hørt, men har ikke svaret.
Arrangørerne bag den tilbagevendende musikfestival for børn og unge, Hedelandsfestivalen,
bakker op om Midsommerarrangementet, idet de helst ser det afholdt lørdagen efter Sankt
Hans.
Kulturelt Samråd tilslutter sig også Midsommerarrangementet, som de gerne ser gennemført
lørdagen efter Sankt Hans.
Idrættens Samråd anbefaler, at Midsommerarrangementet ikke afholdes og anfører følgende
argumenter imod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er ganske enkelt diskriminerende i forhold til alle de frivillige, at HTK støtter med
en garanti på 75.000.
Der er ingen, der har støttet de sidste 30-40 års arrangementer, som frivillige har stablet på benene.
Hvor er forskellen – HTK kunne jo komme med forslag om at støtte de frivilliges indsats
og få noget, der svarer hertil.
Der har altid været gode arrangementer med fuldt hus til lokale Skt. Hans arrangementer – lad os støtte dem og udvikle disse arrangementer.
Datoerne lige før Skt. Hans eller ugen efter – er med til at ødelægge det hele.
Vi forstår ikke, at man kan få den tanke f.eks. at lægge det dagen før.
Arrangørerne må vel tro på deres tiltag og ellers selv dække underskud.
Det må andre foreninger jo selvom vi til daglig er en del af fællesskabet i kommunen.
Vi finder det betænkeligt, at der bruges kommunale skattekroner til kommercielle foretagender, når disse penge kan hjælpe lokale betrængte arrangementer.
Hvis de ønsker et arrangement må de gøre det på helt privat basis.
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Økonomi
Der stilles med en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets ramme.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Følgende parter og samråd er blevet hørt: arrangørerne bag Hedelandsfestivalen, Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturelt Samråd og Idrættens Samråd.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der kan afholdes et tilbagevendende Midsommerarrangement i
Hedeland med professionelle musikere. Midsommerarrangementet understøtter målsætninger
og indsatser, der er formuleret i kommunens udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik, herunder:
1. at udvikle nye koncepter for aktiviteter, oplevelser og rekreation i fri natur (Udviklingsstrategien)
2. at realisere det fulde potentiale af Hedeland (Brandingstrategien)
3. at gennemføre større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor HøjeTaastrup Kommune. (kulturpolitik)
Administrationen vurderer, at Midsommerarrangementet ikke kommer til at ødelægge det frivillige initiativ og arbejde.
Midsommerarrangementet kommer til at ligge den 21. eller den 28. juni 2014, og kommer derfor ikke til at kollidere med de lokale Sankt Hans arrangementer.
Midsommerarrangementet vil være et supplement til de arrangementer, som udelukkende er
drevet på frivillig basis, idet de primære aktører her er professionelle.
Afholdelsen af et tilbagevendende Midsommerarrangement understøtter kommunens udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik i forhold til at gennemføre større begivenheder,
som både har et lokalt og regionalt sigte.
Midsommerarrangementets lokale forankring sikres ved, at Høje-Taastrup Kommune stiller en
prøvefacilitet til rådighed for de professionelle musikere i Taastrup Teater, og at administrationen sikrer koordineringen af frivillige aktører til de opgaver, der måtte være i forbindelse med
afholdelse af arrangementet.
De frivillige foreninger i Høje-Taastrup Kommune får i forvejen et fast tilskud, og har derudover
mulighed for at søge om støtte til deres egne kulturelle arrangementer. De frivillige foreninger
kommer derfor ikke til at være stillet dårligere økonomisk, fordi der gives en underskudsgaranti på 75.000 kr. til Midsommerarrangementet fra Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme.
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Indstilling
Administrationen indstiller:
1. at der afholdes et Midsommerarrangement i Hedeland enten den 21. juni eller den 28.
juni 2014 med henblik på, at arrangementet bliver tilbagevendende.
2. at der gives en maksimal underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme til Midsommerarrangementet.
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5. I - Opførelse af tribune i Taastrup Idræts Center - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvaget I
Sagsnr.: 13/1441

Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2013 vedtaget at afsætte 250.000 kr. til etablering af en mobiltribune
med minimum 200 siddepladser på opvisningsbanen i Taastrup Idræts Center (TIC). Dette er
blandt andet vedtaget for at sikre, at Dansk Boldspil Unions (DBU) licenskrav bliver opfyldt, så
Tåstrup Fodbold Club’s (TFC) kvindehold i fodbold kan forblive i 3F ligaen.
Høje-Taastrup Kommune har allerede 10 mobiltribuner, som kan transporteres rundt og placeres relevante steder. Mobiltribunerne har plads til 12-15 personer pr. styk, det vil sige, at der i
alt er plads til 150 personer. Disse 10 mobiltribuner opbevares blandt andet på Fløng Skole.
I forlængelse af byrådets beslutning er det i budgetvedtagelsen noteret, at ”Det forudsættes at
Høje-Taastrup Kommune, Eliteidrætsbestyrelsen, TFC samt TIC i fællesskab sikre den samlede
finansiering til tribunerne”.
Administrationen har afsluttet det planlagte arbejde med at få afdækket forskellige løsninger
vedrørende opførelsen af mobiltribune på opvisningsbanen, herunder indhentning af konkret
tilbud. I denne proces har det vist sig, at mobiltribuner til minimum 200 tilskuere vil koste ca.
695.000 kr.
TIC og TFC har i den efterfølgende dialog med administrationen oplyst at ”I henhold til bestyrelsens beslutning fra mødet i december 2012 vil TIC ikke være medfinansierende”.
I forlængelse af ovenstående er muligheden for opførelsen af en stationær tribune og derved
blivende tribune efterfølgende blevet undersøgt. Prisen på en stationær tribune, som tilsvarende opfylder DBU’s licenskrav, er i det indhentede tilbud på 173.000 kr.
Økonomi
Mobiltribune
Den samlede udgift for opførelsen af mobiltribuner med minimum 200 siddepladser på opvisningsbanen så DBUs licenskrav bliver opfyldt er 695.000 kr.
Da byrådet har afsat 250.000 kr. på budgettet betyder det, at 445.000 kr. er ufinansieret.
Som det fremgår af nedenstående opstilling har én mobiltribune 114 siddepladser, hvilket betyder at der skal indkøbes to mobiltribuner for at opfylde kravet fra DBU om minimum 200
pladser:

•
•

mobile sidetribune til 114 personer UDEN tag (brugt i 2 sæsoner) ca. 220.000 kr.
mobile sidetribune til 114 personer UDEN tag, ca. 475.000 kr.

Stationær tribune
Opførelsen af en stationær tribune vil koste 173.000 kr. og kan således finansieres alene ved
de 250.000 kr. afsat i Høje-Taastrup Kommunes budget 2013.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at anskaffelse af mobiltribuner ikke er realistisk, da udgiften på de
695.000 kr. vil overskride det afsatte budget samt at TFC og TIC ikke ønsker at medfinansiere
indkøbet af mobiltribuner.
Dertil kommer, at Høje-Taastrup Kommune allerede har 10 mobiltribuner, med plads til 150
personer, og står således ikke og ”mangler” mobiltribuner.
Det vurderes, at opførelsen af en stationær tribune til 173.000 kr. vil være en mere realistisk
og optimal løsning indenfor de afsatte økonomiske midler på 250.000 kr. i budget 2013. Opførelsen af den stationære tribune vil samtidig sikre, at DBUs licenskrav bliver opfyldt og at TFC
kvindehold i fodbold kan forblive i 3F ligaen.
Administrationen vurderer endvidere, at restbeløbet efter indkøb af den stationære tribune, bør
prioriteres til etablering af kunstgræsbanen i Hedehusene.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. der opføres en stationær tribune på Taastrup Idræts Centers stadions opvisningsbane.
2. finansieringen af en stationær tribune skal ske via det af Byrådet afsatte budget på
250.000 kr. til en mobiltribune.
3. det eventuelle restbeløb efter finansieringen til en stationær tribune prioriteres til etablering af kunstgræsbanen i Hedehusene.
Bilag:
1 Åben Tilbud på stationær tribune på TIC´s stadion

96356/13

2 Åben Tegning af Tribune - Tåstrup idrætscenter.pdf

103619/13

3 Åben Tilbud på mobiltribune

115293/13
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