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1.

Godkendelse af dagsorden.

Åben sag
Sagsnr.:
14/5850
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14.4.2014.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At dagsorden til udvalgets møde den 14.4.2014 godkendes.

/shj
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt.
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2.

Meddelelser.

Åben sag
Sagsnr.:
14/5850
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
a.
Tårnby Kommunebiblioteker, månedsstatistik januar, februar og marts 2014.
b.
Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbreve marts og april 2014.
c.
Nyt bibliotekstiltag med ”Hjælp til jobsøgning” fra ultimo april 2014.
d.
Glemmer Du, marts/april 2014 om hiphop, pigtråd og rock’nroll (pionerer fra Amager).
e.
Bladet Billedkunstneren nr. 1/2014 med temaet kunstforeninger.
f.
Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget den 12.3.2014.
g.
Referat fra møde i Foreningsudvalget den 18.3.2014.
h.
Referat fra møde i Baneudvalget den 27.3.2014.
i.
Nu udstilling i Kastrupgårdsamlingen med grafiske værker af Asger Jorn udført i
værkstedet Clot, Bramsen og Georges i Paris samt grafik af Jørgen Rømer.
j.
Kastrup Bio, biografprogram i perioden 13.3.2014 til 30.4.2014.
k.
Nyt tiltag i Kastrup Bio med ”Krokodillebio” – med børnehaven i biografen.
l.
Udstillingscentret Plyssen – udstillinger i april 2014.
m.
Udstillingsguide april – juni 2014 til Udstillingscentret Plyssen.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
1. At punkterne a – m tages til efterretning.
/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Tårnby Kommunebiblioteker,
2 Åben Tårnby Kommunebiblioteker,
3 Åben Tårnby Kommunebiblioteker,
4 Åben Tårnby Kommunebiblioteker,
5 Åben Tårnby Kommunebiblioteker,

månedsstatistik januar 2014 pdf
månedsstatistik februar 2014.pdf
månedsstatistik marts 2014-.pdf
nyhedsbrev marts 2014.
nyhedsbrev - april 2014.

60839/14
59706/14
60456/14
42547/14
58227/14
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6
7
8
9
10
11

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

12 Åben
13 Åben
14 Åben
15 Åben

Nyt initiativ til hjælp til jobsøgning.docx
Glemmer Du nr. 2/2014 - Hiphop, pigtråd og rock'n'roll del 3.
Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 12.3.2014.
Referat fra møde i Foreningsudvalget den 18.3.2014.
Referat af møde i Baneudvalget den 27.3.2014.
Udstilling på Kastrupgårdsamlingen med Jørgen Rømer og Asger
Jorn. i perioden 26.3.2014 til 9.6.2014.
Kastrup Bio, program 13. marts til 30. april 2014.
KROKODILLEBIO - biograffilm for børnehaven - program april-maj
2014.pdf
Udstillingscentret Plyssen, aktiviteter i april 2014.
Plyssen Guide-2-2014. - april/juni 2014 pdf

43328/14
46565/14
46694/14
51563/14
57724/14
50544/14
46786/14
49536/14
44978/14
56653/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Meddelelserne punkt a til m taget til efterretning.
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3.

Serviceområdet Kultur - forslag til servicemål 2015.

Åben sag
Sagsnr.:
14/5844
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af følgende 6 serviceområder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekreative områder
Fritidsfaciliteter
Havne
Folkebiblioteker
Kultur
Fritidsaktiviteter

Hvert år fastlægges politiske servicemål for hvert enkelt serviceområde.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede behandling af Budget 2015 fremlægger
forvaltningen hermed de tilrettede servicemål for serviceområdet kultur som
udgangspunkt for en første drøftelse af eventuelle justeringer af målene i 2015. I forhold
til 2014 er der kun foretaget få redaktionelle ændringer. Udvalget besluttede i mødet den
10.3.2014 at områderne Kastrup Bio samt Stads- og Lokalarkivet er flyttet fra dette
serviceområde til serviceområdet folkebiblioteker.
Serviceområdet kultur omfatter herefter følgende områder:
1. Tårnby Naturskole herunder naturformidlingshuset Blå Base i Lystbådehavnen
2. Kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen, Billedskolen
og skoletjenesten
3. Driftstilskud til Amagerteatret og tilskud til øvrig teatervirksomhed
4. Tårnby Musikskole som en del af Kulturzonen
5. Tilskud til koncertvirksomhed på kulturelle institutioner m.m.
6. Andre kulturelle formål og kunstvirksomhed
7. Tilskud til nordisk samarbejde
8. Tilskud til drift af Friluftshuset på Naturcenter Amager i samarbejde med
9. Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne og i fremtiden Københavns
Kommune og Dragør Kommune
10.Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
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1. At forslag til politiske servicemål 2015 på serviceområdet kultur drøftes med
henblik på udvalgets endelige fastlæggelse på budgetmødet den 20. maj 2014.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Servicemål 2015 på serviceområdet kultur.

33866/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt idet det tilføjes under ”Målsætninger og resultatkrav”: Forvaltningen udarbejder
et beslutningsgrundlag med henblik på Tårnby Kommunes eventuelle deltagelse i de
regionale kulturaftaler pr. 1. januar 2016.
Dansk Folkeparti ønsker at udvide servicerammen til også at omfatte samarbejde om
forebyggelse og socialt præventive initiativer.
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4.

Serviceområdet Fritidsaktiviteter - forslag til servicemål
2015.

Åben sag
Sagsnr.:
14/5848
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af følgende 6 serviceområder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekreative områder
Fritidsfaciliteter
Havne
Folkebiblioteker
Kultur
Fritidsaktiviteter

Hvert år fastlægges politiske servicemål for hvert enkelt serviceområde.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede behandling af Budget 2015 fremlægger
forvaltningen hermed de tilrettede servicemål for serviceområdet fritidsaktiviteter som
udgangspunkt for en første drøftelse af eventuelle justeringer af målene i 2015. I forhold
til 2014 servicemålene er der kun foretaget få redaktionelle ændringer.
Serviceområdet fritidsaktiviteter omfatter følgende områder:

1. Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til den
godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud
2. Lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler
3. Lønsumstilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning (AOF/FOF)
4. Initiativpuljen og Udviklingspuljen
5. Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326
6. Mødelokalerne i Foreningscentret ”Postkassen” (- ejendommen)
7. Drift af kulturinstitutionen ”Kulturzonen” (fritidsdelen) – (- ejendommen)
8. Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning,
som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger (- ejendommen)
9. Tilskud til de 2 årlige foreningsoverrækkelser (idrætten og andre foreninger)
10. Tilskud til drift af en idrætsklinik på Amager Hospital for Tårnbys og Dragørs
idrætsudøvere
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INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At forslag til politiske servicemål 2015 på serviceområdet fritidsaktiviteter drøftes
med henblik på udvalgets endelige fastlæggelse på budgetmødet den 20. maj
2014.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Forslag til servicemål 2015 på serviceområdet Fritidsaktiviteter.

47820/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt i det det tilføjes under ”Politiske visioner og mål” vedr. Kulturzonen ”Der er
ligeledes en kontaktflade til SSP, skolerne og daginstitutionerne”.
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5.

Forslag om etablering af ventilation i læringsrummet og
udsugning i Boxen på Hovedbiblioteket.

Åben sag
Sagsnr.:
14/9168
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Vedlagt fremsendes forslag til etablering af ventilation i læringsrummet og udsugning i
Boxen på Hovedbiblioteket.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Under henvisning til APV’en på Hovedbiblioteket samt de stærkt stigende undervisnings
aktiviteter i læringsrummet på Hovedbiblioteket har det vist sig nødvendigt, at etablere
ventilation i læringsrummet.
Samtidig vil det også være nødvendigt, at få etableret udsugning i aktivitetsrummet
Boxen, som blandt andet anvendes til visning af film, afspilning af musik dvd’ere, spil på
spilkonsoller på storskærm, dans til musik m.m. Aktiviteter der gør at lokalet hurtigt
bliver meget varmt og ”drivhusagtigt”.
Teknisk Forvaltning, Kommunale ejendomme, ventilationsfirmaet og repræsentanter fra
biblioteket har besigtiget forholdene, som efterfølgende har bevirket det vedlagte tilbud
til løsning af forholdene begge steder.
ØKONOMI
Etablering af ventilation i læringsrummet vil beløbe sig til 57.960 kr., udsugning i Boxen
beløber sig til 8.400 kr. og hertil kommer el arbejde til 5.000 kr. – i alt 71.360 kr.
Den samlede udgift på 71.360 kr. skulle afholdes over bibliotekets vedligeholdelseskonto
på fast ejendom, som på nuværende tidspunkt er disponeret for 2014. Derfor foreslås
det, at udgiften afholdes ved omplacering fra kontoen inventar og av apparatur
(03.32.50 omkostningssted 3007000000/artskonto 29505000) til Hovedbibliotekets
konto for vedligeholdelse på fast ejendom (03.32.50 omkostningssted 3007000001,
artskonto 456150000).
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At der etableres ventilation i læringsrummet og udsugning i Boxen på
Hovedbiblioteket som beskrevet i samarbejde med Teknisk Forvaltning,
Kommunale Ejendomme.
2. At udgifterne afholdes over bibliotekets driftsbudget i 2014 med en omplacering
fra kontoen inventar og av apparatur til vedligeholdelse på fast ejendom.
3. At sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.
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/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Tilbud på ventilation i læringsrummet og udsugning i Boxen på
Hovedbiblioteket.

54649/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt i det sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.
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6.

Ansøgning fra Tårnbykoret om driftstilskud 2014 samt
koncerttilskud.

Åben sag
Sagsnr.:
14/8217
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Vedlagt fremsendes ansøgning fra Tårnbykoret om driftstilskud 2014 samt et
ekstraordinært tilskud til fødselsdagskoncert i november 2014 i anledning af korets 70
års fødselsdag.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Tårnbykoret deltager i mange forskellige arrangementer i og uden for Tårnby Kommune i
løbet af året på ældre-, fritids- og kulturinstitutioner. Koret har igennem mange år blandt
andet repræsenteret Tårnby Kommune i de nordiske venskabsbyer og været på korbesøg
i Estland m.m.
Tårnbykoret har i årene 1999 – 2013 modtaget 5.000 kr. i årligt driftstilskud.

ØKONOMI
Iflg. regnskabet for 2013 har foreningen en beholdning på ca. 85.000 kr. Herfra skal
trækkes ca. 30.000 kr. som betaling til AOF som har fundet sted i januar 2014. Koret
skal også bruge midler til en fødselsdagsfest i efteråret for medlemmerne.
Fødselsdagskoncerten er flyttet fra rådhuset (hvor der ikke mere er et flygel) til
Skottegårdsskolens aula, hvor der både er flygel og flere pladser. Det betyder, at
udgifterne kan reduceres med de 6-7.000 kr. til leje af flygel. Koret har ikke taget højde
for eventuelle indtægter fra fødselsdagskoncerten (entré og evt. salg af øl/vand).
Et driftstilskud på 5.000 kr. som hidtil og en underskudsgaranti på maks. 5.000 kr. kan
henholdsvis afholdes over kontoen ”Tilskud til kulturelle institutioner” og kontoen
”Musikarrangementer”.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
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1. At Tårnbykoret bevilges et driftstilskud for 2014 på 5.000 kr. og en
underskudsgaranti på maks. 5.000 kr. til 70 års fødselsdagskoncerten.
2. At udgiften til driftstilskuddet afholdes over ”Tilskud til kulturelle institutioner” og
den eventuelle underskudsgaranti over ”Musikarrangementer” – begge i 2014.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Ansøgning fra Tårnbykoret om driftstilskud 2014, koncerttilskud +
regnskab 2013.

48178/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt.
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7.

Ansøgning fra Museum Amager om driftstilskud 2014.

Åben sag
Sagsnr.:
14/8502
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Vedlagt fremsendes ansøgning fra Museum Amager om driftstilskud 2014. Museum
Amager er også i 2014 et kultur- og fritidstilbud til alle borgerne i Tårnby Kommune.
Børn og unge under 18 år har i henhold til bestemmelserne i Museumsloven gratis
adgang.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Museum Amager fortsætter med tilbud om undervisning og besøg af skole- og
børnegrupper. Udstillingerne på museet suppleres med forskellige arrangementer/events
som Fastelavn, kokkeskoler, blomsterbinding, Lodsens Dag, Allehelgens aften,
julemarked m.fl.
De forskellige særudstillinger på Museum Amager i 2014 fremgår af bilag til ansøgningen.
Museum Amager fik for år tilbage overdraget ansvaret for Nyere Tid i Tårnby i henhold til
Museumslovens § 8 hvilket bevirker, at Museum Amager skal gennemgå lokalplanforslag
og byggesager for Tårnby Kommune svarende til ca. 150 årlige arbejdstimer for museets
personale.

ØKONOMI
Museum Amager ønsker en forhøjelse af driftstilskuddet fra Tårnby Kommune til 50.000
kr. årligt. Museet har i årene 2002-2008 modtaget 30.000 kr. i årligt driftstilskud og i
årene 2009-2013 blev dette tilskud forhøjet til 40.000 kr. årligt.
Udvalget må vurdere om driftstilskuddet til Museum Amager skal forhøjes. Et tilskud på
50.000 kr. kan i 2014 afholdes over kontoen ”Tilskud til kulturelle institutioner”.
(artskonto 59740000 – psp xg-0000300029).
I museets regnskab for året 2013 forventes der et driftsunderskud i størrelsesorden 1030.000 kr. Regnskabet ligger i øjeblikket hos museets revisor og bliver først godkendt på
museets generalforsamling ultimo april 2014.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
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1. At Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter størrelsen af driftstilskuddet til Museum
Amager i 2014.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Ansøgning fra Museum Amager om driftstilskud 2014 med tilhørende 51951/14
bilag.
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt i det udvalget besluttede at bevilge et driftstilskud på kr. 50.000 i 2014.
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8.

Ansøgning fra Ældresagen om etablering af en krolfbane i
Travbaneparken.

Åben sag
Sagsnr.:
13/27872
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Vedlagt fremsendes ansøgning fra Ældresagen om etablering af en krolfbane i
Travbaneparken. Krolf er en forholdsvis ny sportsgren – en blanding af golf og kroket og
der findes ca. 70 klubber i Danmark.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Teknisk Forvaltning har besigtiget en bane i Gladsaxe Kommune og haft kontakt til DAI
(Dansk Arbejder Idræt), som hjælper til med opstart af nye krolfbaner i Danmark. Der
vedlægges en samarbejdsaftale mellem DAI og Tårnby Kommune om etablering af en
krolfbane i Tårnby Kommune. DAI etablerer banen inkl. det nødvendige udstyr (køller,
kugler og banerekvisitter). Etableringen sker i samarbejde med Teknisk Forvaltning.
At anlægge en krolfbane er en simpel ting, hvor der blot skal etableres 12 huller, som
markeres med hulnumre, hulforinger og låg til hullerne. Udstyret opbevares i et skab i
Amager Hallen, hvis toiletter også kan benyttes. Ældresagen kan også få en nøgle til
toilettet ved materialepladsen i Travbaneparken.
Ældresagen er daglig ansvarlig for banen og udstyret, som også skal kunne benyttes af
andre foreninger og borgere.
Der vedlægges tegning over placering af en krolfbane i Travbaneparken.
ØKONOMI
Der er ingen økonomiske forpligtigelser mellem Tårnby Kommune og DAI jf. aftalen. Hvis
det bliver en stor succes skal Kultur og Fritid anmode om godkendelse af anskaffelse af
yderligere en startpakke til 2.500 kr. inkl. moms. over ”Andre kulturelle formål”.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At Ældresagens ansøgning om etablering af en krolfbane i Travbaneparken
imødekommes som beskrevet.
2. At banen etableres i samarbejde med Teknisk Forvaltning og DAI i henhold til den
vedlagte samarbejdsaftale.
3. Ældresagen er daglig ansvarlig for banen og udstyret.
4. Hvis behovet viser sig anskaffes yderligere et ”startpakke” til 2.500 kr. inkl. moms
over ”Andre kulturelle formål”.
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/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Brev fra Ældresagen om etablering af krolfbane i Tårnby
Kommune.
2 Åben Krolf, banestørrelse og regler - start1kit.pdf
3 Åben Forslag (oversigtskort) til placering af krolfbane. i
Travbaneparken.pdf
4 Åben Samarbejdsaftale mellem DAI og Tårnby Kommune om anlæg af
en krolfbane m.m.

1953274/13
1971058/13
52266/14
52350/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt.
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9.

Evaluering af årsmøde i Danmarks Biblioteksforening.

Åben sag
Sagsnr.:
14/10002
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

RESUMÉ
Der blev afholdt årsmøde og generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening den 27. og
28. marts 2014 i Vejle.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Moderne kulturinstitutioner og aktuelle kulturtilbud er centrale i borgernes liv. Alligevel
står kulturen sjældent øverst på den politiske dagsorden. På årsmødet i Vejle diskuterede
politikere og fagfolk, hvordan vi sammen kan styrke bibliotekerne og kulturens betydning
for udviklingen af velfærdssamfundet.
Fra Tårnby Kommune deltog 6 politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget samt 3
embedsmænd fra biblioteket.
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og Bibliotekschefen vil komme med et kort
oplæg til evaluering af årsmødet.
Lærte vi noget? Var der tiltag fra andre kommuner/biblioteker som vi kan bruge i
Tårnby?
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At udvalget ud fra formandens oplæg drøfter forløbet af årsmødet.
/SHJ
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Tiltrådt med følgende bemærkninger:
Tilfredshed med årsmødet.
Udvalget overvejer om Tårnby Kommune skal tilslutte sig de regionale kulturaftaler pr. 1.
januar 2016
Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til proces og indhold for en strategi for
Kultur og Fritid, evt. etapeopdelt begyndende med biblioteket.
Det overvejes om Tårnby Kommune skal deltage i en eventuel fortsættelse af Danmark
Biblioteksforenings projekt ”Tænketanken om fremtidens biblioteker”.
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10.

Eventuelt.

Åben sag
Sagsnr.:
14/5850
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:
Elise Andersen, Jan R. Jakobsen

INDSTILLING
/SHJ
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-04-2014
Heidi Ladegaard, Frants Nielsen og bibliotekschefen deltager i Danmarks
Biblioteksforenings Digitaliseringskonference på Vartov den 24. april 2014.
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