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1. A - Målfester i FHI-fodbold 2013 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget A
Sagsnr.: 10/27600

Sagsfremstilling
Fløng-Hedehusene Fodbold ansøger om tilladelse til at holde fire alkoholfri fester for børn og
unge fra 5. – 9. klasse i Hedehusene-Fløng-området i 2013. Der aflægges rapport efter hver
fest for at vurdere om rammer og indhold lever op til forudsætningen for tilladelsen. Arrangementet ligger i en gråzone i forhold til Byrådets vedtagne regelsæt for udlån af kommunale lokaler til de folkeoplysende foreninger. Administrationen ønsker på baggrund heraf Fritids- og
Kulturudvalgets afgørelse af ansøgningen.
Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 02-02-2011, at Fløng-Hedehusene Fodbold fik tilladelse til at afholde fire ungdomsfester i Fløng- Hallen i løbet af 2011, at der skulle aflægges
rapport til Fritid- og Kulturcentret efter hver fest for en vurdering af om rammer og indhold
lever op til forudsætningen for tilladelsen og at andre foreninger som ønskede lignende arrangementer skulle søge Fritids- og Kulturudvalget om tilladelse.
Fløng-Hedehusene Fodbold har afholdt feste for unge i 2010 og 2011. Arrangementerne i 2010
var en succes og Fløng-Hedehusene Fodbold ansøgte på baggrund heraf om tilladelse til at holde yderligere fire alkoholfri fester for børn og unge fra 5. – 9. klasse i Hedehusene-Fløngområdet i 2011. Festerne foregik i Fløng-Hallen. Da alle festerne har været en succes ansøges
hermed om fornyet tilladelse til at holde fire alkoholfri fester i 2013.
Formålet med festerne
Målfesten er et initiativ fra et par forældre, i samarbejde med
Fløng-Hedehusene Fodbold, som går ud på at skabe en alkoholfri
festkultur i lokalområdet Fløng og Hedehusene. Målfesten drives udelukkende af frivillige. De
unge mennesker har meget få steder, hvor de har mulighed for at samles og feste. Initiativtagerne vil gerne vise omverden at ”de gider de unge”.
Det er forbudt at nyde og medbringe alkohol til festerne. Deltagerne bliver kropsvisiteret inden
adgang til hallen. Der vil være professionelt lyd og lysanlæg. Det er målet, at foreningens yndlingehold optræder som frivillige ved at sælge popcorn, sodavand m.m. i diverse boder i hallen.
Ved hver fest er både Politiet, Natteravnene, SSP og Gadeplan informeret om, at der er "liv i
gaden" omkring Fløng Hallen, og at de er mere end velkommen til at kigge forbi, hvilket de ofte gør.
Deltagelse til festen koster 50 kr.
Festerne afholdes fredag og foregår fra kl. 20.00 – 24.00.
Et evt. overskud fra Målfesterne bliver delt i to puljer. En mindre pulje går til dækning af tiltag
ved fremtidige "Målfester". En større pulje vil blive brugt på indkøb af spillersæt til de mest
nødlidende hold i aldersgruppen 5. – 9. klasse.
Regler for lokaleudlån
Byrådet har 18-12-2008 vedtaget et regelsæt for udlån af kommunale lokaler til de folkeoplysende foreninger. Af reglerne fremgår det, at foreningerne kan låne lokaler til særarrangemen-
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ter. Hertil regnes stævner, overnatninger, pokalfester og arrangementer med mere end 150
deltagere.
Det fremgår også af reglerne, at kommunen ikke udlåner lokaler/faciliteter til private fester/formål.
Fløng-Hedehusenes arrangement henvender sig både til nuværende medlemmer i foreningen,
men også til unge, som ikke er medlem. Derfor er det hverken et rent foreningsarrangement
eller et rent privat arrangement.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkning.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Gadeplan og SSP vurderer, at ungdomsfester med voksenstyring er et godt tilbud til de unge
og er et naturligt led i deres udvikling. Gadeplan og SSP vil gerne orienteres om arrangementerne og samarbejder omkring afviklingen af målfester.
Vurdering
Administrationen vurderer, at arrangementerne er et godt tilbud til lokalområdets unge. Forhåbentlig kan festerne også medvirke til at foreningerne bliver kendt af de unge og måske tilfører
flere medlemmer på sigt.
Der lægges vægt på, at det er hele foreningen, som står bag festerne, og at rammer og indhold er gennemtænkte og nøje beskrevet. Samtidig er det positivt, at initiativtagerne ønsker et
samarbejde med institutioner og andre i området, som har med målgruppen at gøre.
Administrationen anbefaler at der sker en skriftlig evaluering over for administrationen efter
hver fest.
Andre relevante dokumenter
Regler for lån af kommunale lokaler. Dok.nr.: 1771116-11
SV: Ang. Målfesten i Fløng Hallen – Målfesten – Dagens rapport 25-11-2011.pdf, dok.nr.
2707809/11

3

Fritids- og Kulturudvalget
7. november 2012

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Fløng-Hedehusene Fodbold får tilladelse til at afholde fire ungdomsfester i Fløng- Hallen
i løbet af 2013.
2. Der aflægges rapport til Fritids- og Kulturcentret efter hver fest for en vurdering af om
rammer og indhold lever op til forudsætningen for tilladelsen.
3. Andre foreninger som ønsker lignende arrangementer skal søge Fritids- og Kulturudvalget om tilladelse.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012
Sag nr. 1
Godkendt.
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2. I - Endelig godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016 - Samtlige udvalg
Sagstype: Åben
Type:
Samtlige udvalg
Sagsnr.: 11/3362
Sagsfremstilling
I maj 2009 besluttede Byrådet, at Kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010
vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i
mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager,
og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om
integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen.
På baggrund af input fra kick off arrangementet godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte
Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikkens vision, indledning og mål.
Endvidere besluttede Byrådet politikkens titel. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige
organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser
inden for politikkens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens
forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt
idéer til indsatser, som skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af politikken.
I august 2012 godkendte Byrådet Integrations- og Medborgerskabspolitikken – Nøglen til et
godt liv i Danmark 2012-2016 til høring samt det tilhørende indsatskatalog. Byrådet godkendte
endvidere indstillingen om, at Direktionen og Byrådet primo 2013 vil blive forelagt forslag til
indsatsbeskrivelser for 2013 på baggrund af indsatskataloget. Politikken har været sendt i høring i september 2012.
I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til endelig godkendelse.
Indhold i politikken
Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:
·

Læring og Uddannelse

·

Beskæftigelse

·

Forenings- og Fritidsliv

·

Boligsocial indsats.

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler
på integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikkens økonomi
knytter sig til politikkens indsatser, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i
forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser koblet til godkendelsen af
kommunens budget.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst,
Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken.
Information
Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes
hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikkens tilblivelse.
Høring
Der er i høringsperioden september måned 2012 indkommet høringssvar fra Integrationsrådet,
Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) og Kommunens Sundheds- og Omsorgscenter.
De to sidstnævnte høringssvar har givet anledning til enkelte tilføjelser og ændringer i politikken – dog ingen af væsentlig indholdsmæssig karakter. Integrationsrådet har i høringssvaret
anmodet om at blive nævnt i politikken, og Integrationsrådet er derfor blevet skrevet ind i politikkens indledning. Integrationsrådets høringssvar indeholder endvidere en række synspunkter,
som rådet også ved tidligere lejligheder har gjort opmærksom på. I henhold til tidligere drøftelser i de politiske udvalg af Integrationsrådets tilbagemeldinger i forhold til politikkens indhold
og ordlyd, kan forslagene dog ikke imødekommes.
I bilag forefindes de enkelte høringssvar samt notat med handlingsanvisninger i forlængelse af
høringssvarene.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at Integrations- og Medborgerskabspolitikken indfanger
det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte
fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund
end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Det er endvidere administrationens vurdering, at
de ændringer, som behandlingen af de indkomne høringssvar har givet anledning til, er foretaget i overensstemmelse med dette ønske.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller at Integrations- og Medborgerskabspolitikken – Nøglen til et godt liv
i Danmark 2012-2016 godkendes.
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Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012
Sag nr. 2
Anbefales.
A anbefaler forslaget med en række bemærkninger, som forelægges Borger- og Erhvervsudvalget.
F anbefaler forslaget med ønske om, at Sundheds- og Omsorgscenterets høringssvar vedr. ordet ”Empowerment” indarbejdes.
Bilag:
1 Åben Integrations- og medborgerskabspolitik 2012-2016 - 01-031-14.pdf

269414/12

2 Åben Handlinger i forlængelse af høringsvar til Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016

261302/12

3 Åben BUS høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 2012

252909/12

4 Åben Integrationsrådets høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitik
2012

254629/12

5 Åben SUOC´s høringssvar Integrations- og Medborgerskabspolitik

249614/12
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3. I - Kroppedal Museum Regnskab 2011 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/25683
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Kroppedal Museum har sendt årsregnskabet for 2011, samt revisionsberetning
til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.

Årsregnskabet 2011 viser et overskud på 2.029 kr., imod budgetteret balance på nul, til sammenligning gav 2010 et underskud på 1.256.447 kr.

Resultatopgørelse
Udgifter
Egenindtægt
Renteindtægter
Resultat før tilskud

Museum Kroppedal
13.012.688
4.087.039
28.673
8.896.976

Tilskud:
Høje-Taastrup Kommune

1.352.400

Albertslund

650.000

Ishøj

754.000

Herlev

231.947

Statstilskud
Resultat efter tilskud (overskud)

Balance

5.910.658
2.029

Museum Kroppedal
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Aktiver
Anlægsaktiver (ejendomme mv)

7.498.829

Omsætningsaktiver (likvider)

3.551.622

Tilgodehavender

2.527.891

Beholdninger

223.381

Aktiver i alt

13.801.723

Passiver
Egenkapital (overført resultat)

1.190.698

Egenkapital (amortisationsmidler)

5.775.685

Egenkapital i alt

6.966.383

Pantebrev

5.000.000

Kortfristet gæld

1.835.340

Passiver i alt

13.801.723

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31-12-2011 på 6,9 mio. kr., heraf udgør
ca. 5,8 mio. kr. amortisationssaldoen (opsparede midler til ombygning).

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Kommunernes revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende af konklusion og supplerende oplysning:
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kroppedal Museums,
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler."
”Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelsen 1701 af 21. december 2010 indarbejdet
budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision”
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Af BDO Kommunernes revisions revisionsprotokollat fremgår at Kroppedal Museum ikke har
etableret en egentlig intern kontrol, dette betyder at der er sammenfald mellem udførende og
kontrollerende funktion, hvorved at der er ingen eller begrænsede muligheder for at opdage
fejl eller besvigelser. Desuden konstateres at ledelsen på Kroppedal Museum stadig alene har
fuldmagt til bankkonti, uden bestyrelsens indflydelse, hvilket øger risikoen for såvel tilsigtede
som utilsigtede fejl. Sluttelig bemærkes at for såvel indtægter som udgifter er der tilfælde hvor
der mangler anvisning af bilag og at der for enkelte udgifter mangler behørig dokumentation.
BDO anbefaler Kroppedal Museum at følge egne retningslinjer beskrevet i økonomihåndbogen
og dermed sørge for korrekt attestation og anvisning.
Sagen fremlægges sideløbende i Kulturudvalget i november 2012 i Albertslund Kommune.
Økonomi
Som opfølgning på tidligere års bemærkninger om forrentning af kapital, bemærkes at der i
2011 er taget hånd om udfordringen, hvilket fremgår af nedenstående, dog synes den opnåede
procent stadig ikke tilfredsstillende, da det bør være muligt at opnå mellem 1-3% i forrentning
ved binding af midlerne over en længere periode (1 år ad gangen).
Regnskab
Ultimo formue (kun likvider) i mio. kr.

2011

2010

2009

2008

2007

3,6

4,9

6,3

7,2

3,9

Årets renteindtægt i kr.

28.673

4.451

58.518

221.237

207.701

Renteprocent af ultimo formue

0,80%

0,09%

0,93%

3,09%

5,31%

Administrationen anbefaler at det indskærpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu
fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ifølge Kroppedals vedtægter § 7, stk. 2 udarbejdes Kroppedals årsregnskab efter Kulturarvsstyrelsens retningslinjer. Museets regnskab skal sendes til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen senest den 15. juni det efterfølgende år (vedtægterne § 7 stk. 7).
Kroppedal har fremsendt regnskab og revisionsprotokollat 2011 til de to tilskudsyderkommuner, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner 20-09-12, mens regnskabet og revisionsprotokollatet er sendt til Kulturarvsstyrelsen 29-06-12. Kroppedal fik ved ansøgning til kommunerne
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12-06-12 udsættelse til indsendelse af materialet til 01-07-12. Regnskabet er dermed indsendt
for sent til Høje-Taastrup og Albertslund kommuner i forhold til Museets egne vedtægter.
Administrationen vurderer, at der bør henstilles til Kroppedal Museum at sende det godkendte
regnskab rettidigt til Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.
Administrationen vurderer, at årsregnskabet i henhold til Kroppedals vedtægter § 7, stk. 2, er
udarbejdet i overensstemmelse med Kulturarvstyrelsens retningslinjer.
Administrationen vurderer, at Kroppedal Museum henstilles at følge de bemærkninger som
BDO Kommunernes Revision er kommet med i revisionsprotokollat af 12-03-12 til regnskab
2011.
Andre relevante dokumenter
Kroppedal Museums årsrapport 2011.pdf, dok.nr. 265570/12
Kroppedal Museum revisionsprotokolat 12. marts 2011.pdf, dok.nr. 265572/12
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Det henstilles til Kroppedal Museum at sende det godkendte regnskab rettidigt til Albertslund kommune.
2. Det indskærpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til
forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.
3. Det indskærpes for såvel bestyrelse som ledelse at revisionens bemærkninger om interne kontroller, fuldmagter og aftalte retningslinjer iht. økonomihåndbogen skal opfyldes/overholdes.
4. Det indskærpes at der udvises rettidig omhu i forhold til bestyrelsens som ledelsens
økonomiske dispositioner.
5. Kroppedal Museum årsregnskab 2011 godkendes.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012
Sag nr. 3
Anbefales.
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4. I - Godkendelse af Sankt Hans Fest i Hedeland - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og KUlturudvalget I
Sagsnr.: 12/25754
Sagsfremstilling
Baggrund
Administrationen har 20-09-12 holdt møde med Teaterchefen for Opera Hedeland, Chris Minh
Doky og Peter Lodahl om afholdelse af Sankt Hans Fest i Hedeland 23.06.13. -ankt Hans Festen vil være bygget op omkring et kunstnerisk repertoire med bidrag fra Chris Minh Doky, Peter Lodahl, Sanne Salomonsen og Burhan G.
Organisation
Ledelsen for Opera Hedeland, Chris Minh Doky og Peter Lodahl vil danne en organisation bag
arrangementet: Sankt Hans Fest for at sikre de juridiske retningslinjer for partnerskabet og
dermed adskillelsen mellem de enkelte kunstinstitutioners økonomi og partnerskabets. Organisationen vil blive aftalepartner med Høje-Taastrup Kommune om et arrangement, der forløber
over en tidshorisont på 3-4 år. En årlig evaluering vil sikre mulighed for ophør af samarbejdet
mellem organisationen og Høje-Taastrup Kommune.
Lokal forankring
Det er af væsentlig betydning, at Sankt Hans Festen forankres lokalt. Det sker bl.a. ved at Høje-Taastrup Kommune stiller en prøvefacilitet til rådighed for kunstnerne i Taastrup Teater.
Derudover vil administrationen sikre, at der sker en koordinering af frivillige aktører til de opgaver, der måtte være i forbindelse med afholdelsen af Sankt Hans Festen.
Det er ligeledes af væsentlig betydning, at det frivillige foreningsliv herunder de frivillige kræfter i Reerslev landsby involveres og bidrager til arrangementet gennemførelse.
Ledelsen for Opera hedeland og administrationen har 23-10-12 afholdt møde med I/S hedelands ledelse og formand for Reerslev landsbylaug om arrangementet. Der er enighed mellem
parterne om at etablering af et sådant arrangement skal ses i sammenhæng med med de eksisterende aktiviteter i Landsbylauget, herunder i særdeleshed deres Sankt hans arrangement.
Høje-Taastrup Kommunes forpligtelser
Høje-Taastrup Kommune bidrager med en underskudsgaranti på maksimalt 75.000 kr. for
Sankt Hans Festen. Underskudsgarantien foreslås taget fra Fritids- og Kulturudvalgets samlede
ramme. Kommunens kommunikationsafdeling har ansvaret for at udarbejde pressestrategi,
herunder udsendelse af løbende pressemeddelelser. Desuden sikrer Fritid- og Kulturcentret koordinering af eventuelle opgaver til frivillige aktører.
Økonomi
Der stilles med en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritid- og Kulturudvalgets ramme.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning

12

Fritids- og Kulturudvalget
7. november 2012

Politik/Plan
Udviklingsstrategi
Brandingstrategi
Kulturpolitik (forslag til endelig kulturpolitik)
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune bør indgå et samarbejde med ledelsen
for Opera Hedeland, Peter Lodahl og Chris Minh Doky om en Sankt Hans Fest i Hedeland. Samarbejdet vil leve op til 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 (fra afsnit om begivenhedsudvikling under endelig forslag til kulturpolitik)
4. at indgå samarbejde med bl.a. Reerslev Landsbylaug omkring aktiviteter i forbindelse
afholdelse af Sankt Hans Fest i Hedeland.
Administrationen vurdere endvidere, at en forudsætning for dette arrangement er en lokal forankring, hvorfor det ligeledes forudsættes, at der kan etableres et samarbejde/accept mellem
Reerslev Landsbylaug og foreningen bag den nye Sankt Hans Fest.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
Under forudsætning af at der mellem foreningen bag Sankt Hans Festen og Reerslev
Landsbylaug opnås enighed om arrangementets gennemførelse samt at bestyrelsen for I/S
Hedeland godkender Sankt Hans Festen i Hedeland:
a) Indgår Høje-Taastrup Kommune samarbejde med ledelsen for Opera Hedeland,
Chris Minh Doky og Peter Lodahl.
b) Udarbejder Høje-Taastrup Kommune forslag til kontrakt med ledelsen fra Opera Hedeland, Chris Minh Doky og Peter Lodahl.
c) Der gives en maksimal underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalget’s samlede ramme.
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Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012
Sag nr. 4
C og V anbefaler indstillingen.
A og F tager forbehold.
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5. I - Videreførelse af Foreningsprisarrangementet - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/26264
Sagsfremstilling
I 2009 blev der indgået en aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Danske Bank’s Taastrup
afdeling. Aftalen gik ud på, at Danske Bank sponserer en foreningspris i tre år. Foreningsprisen
overrækkes ved et foreningsprisarrangement for frivillige ledere. Høje-Taastrup Kommune bekoster udgifterne til foreningsprisarrangementet. Formålet med arrangementet er at anerkende
de frivillige lederes store arbejde for foreningslivet i kommunen.
Foreningsprisarrangementet har nu været afviklet i tre år, og der skal tages stilling til en forlængelse af aftalen. Danske Bank har tilkendegivet, at man er villig til at forlænge aftalen med
et år med mulighed for yderligere et års forlængelse.
De fem samråd under Folkeoplysningsudvalget er hørt om deres holdning til foreningsprisarrangementet hvert år. Der er enighed om, at det sidst afholdte arrangement, var det bedste.
Samrådene ønsker stadig, at flere unge ledere og trænere deltager, men erkender også det
svære i at løse den opgave samtidig med en fortsat fastholdelse af de andre frivillige kræfter i
foreningslivet.
Samrådenes høringssvar er forelagt Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 19-09-2012.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille, at man var sindet til at bevilge op til 100.000
kr. til arrangementet de kommende to år. Arrangementet afvikles fortsat i Taastrup Teater.
Der vil i lighed med tidligere år være en styregruppe til at sikre arrangementets gennemførelse. Styregruppen vil bestå af repræsentant fra Danske Bank, Frivillighedsdagen, Taastrup Teater og kommunens administration.
I forbindelse med indgåelsen af aftalen i 2009 blev der vedtaget en fundats for Foreningsprisarrangementet. Administrationen og Danske Bank foreslår at fortsætte uændret med denne
fundats (se bilag).
Økonomi
Folkeoplysningsudvalget er sindet at bevilge op til 100.000 kr. til arrangementet fra udvalgets
udviklingspulje til arrangementet i 2013.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
De fem samråd under Folkeoplysningsudvalget er hørt.

15

Fritids- og Kulturudvalget
7. november 2012

Vurdering
Det sidst afholdte foreningsprisarrangement var det mest vellykkede af de tre ifølge alle deltagere. Administrationen vurderer, at afholdelsen af Foreningsprisarrangementer har været med
til at styrke kommunens ønske om anerkendelse af de frivillige foreningers store indsats med
at udvikle og fastholde Høje-Taastrup Kommunes brede og rige foreningsliv. Mediernes bevågenhed på arrangementet giver også positiv omtale af både kommune og foreningerne over for
borgerne. Derfor anbefales det at forlænge aftalen.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Forlængelsen af aftalen med Danske Bank om foreningsprisen forlænges med to år.
2. Foreningsprisarrangementet evalueres efter hvert år.
3. Finansieringen af arrangementet sker via Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje med
op til 100.000 kr. årligt.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2012
Sag nr. 5
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Fundats for Høje-Taastrup Kommunes Foreningspris
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