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KF - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Dagsorden godkendt med den bemærkning, at punkt 6 vedr. Frivillig Fredag udsættes.
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KF - Orienteringssager - februar
00.22.04.G01

18/13726

Åben sag

Resumé
A. Status på Kisserup Vandværk
Der blev den 20. december 2018 afholdt møde med deltagelse af repræsentanter fra
Kisserup, der ønsker at omdanne det nedlagte vandværk til aktivitets- og mødested for
naturoplevelser samt borgmester Carsten Rasmussen, centerchef for Kultur & Fritid
Thure Dan Petersen og koordinator Tobias Mortensen.
Der har siden været afholdt møder mellem administrationen og borgergruppen fra
Kisserup med henblik på at afklare de sidste usikkerheder omkring borgergruppens
projekt for vandværket, især hvad angår vedligeholdelse og drift af bygningen samt
øvrige byggetekniske spørgsmål.
Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 26. juni 2018, tages der endelig stilling til
overtagelsen af vandværket, når borgergruppen har udarbejdet en plan for finansiering
af ombygningen af vandværket.
Thure Dan Petersen giver kort mundtlig orientering om status i sagen.
B. Status på overdragelse af Tadre Mølle fra Naturstyrelsen til Den Selvejende
Institution Tadre Mølle
I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at øge driftstilskuddet til Den
Selvejende Institution Tadre Mølle med 100.000 kr. årligt fra 2019 i forbindelse med
Naturstyrelsens overdragelse af Tadre Mølle til Den Selvejende Institution Tadre Mølle.
Der arbejdes pt. på nye vedtægter samt en drifts- og tilsynsaftale med Lejre Kommune,
som herefter forelægges de relevante fagudvalg samt Kommunalbestyrelsen.
C. Økonomisk status på projektet Futureland
Futureland har til udvikling af en prototype i 2019, modtaget tilskud fra LAG MidtNordvestsjælland på kr.400.000, fra Erhvervsstyrelsen på kr. 400.000, og fra
Kulturregion Midt- og Vestsjælland på kr. 800.000, i alt 1.6 million kr.
Prototypen danner afsæt for det videre arbejdet med hovedprojektet, og de positive
tilsagn er derfor af afgørende betydning for det videre arbejde. Der er til orientering
vedlagt en kort beskrivelse af Futureland.
Bevillingsskrivelser vedlagt som bilag.
D. Orientering om ansøgning af Kulturministeriets pulje ”En tidlig kulturstart”
Med udgangspunkt i det eksisterende kulturforløb for de 3-4 årige i Dronten søges januar
2019 puljen ”En tidlig Kulturstart”, som Kulturministeriet har taget initiativ til.
Kulturministeriets pulje skal understøtte og udvikle små børns møder med kunst og
kultur i dagtilbuddene, og der er lagt vægt på at udvikle eksisterende samarbejdsformer
mellem dagtilbudsområdet og kulturområdet. Der kan læses mere om Kulturministeriets
pulje ”En tidlig kulturstart” her.
Der ansøges om en udvidelse af det eksisterende kulturforløb til de 3- 4 årige, som skal
muliggøre, at alle dagtilbud i Lejre Kommune kan fordybe sig i flere kunstarter og
eksperimentere med mange forskellige former for kunstaktiviteter. Børnene, det
pædagogiske personale og de involverede kunst- og kulturaktører skal i projektet
sammen udvikle nye metoder til at arbejde med kunst og kultur i dagtilbuddene. Metoder
der både kvalificerer kulturforløbene i Dronten og bliver eksempel for andre kommuner.
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E. Tilmelding til KL’s Kultur- og Fritidskonference 2019 er åbent – FN’s
Verdensmål er konferencens tema
KL’s årlige Kultur- og Fritidskonference afholdes i år den 15.-16. maj 2019 i Musikteatret
i Vejle. Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål undersøges potentialerne for at fremme
sammenhængskraft og bæredygtighed i et kultur- og fritidspolitisk perspektiv. Se
foreløbigt program her.
F. Arbejdsplan og budget for 2019 samt strategiplan for 2019-2023 for ROMU
ROMU har fremsendt arbejdsplan og budget for 2019 samt Strategiplan for 2019-2023.
Disse er vedtaget på ROMU’s bestyrelsesmøde den 17. december 2018, og vedlægges
som bilag.
G. Mundtlig orientering og status vedr. Frihedsstøtten, Kirke Såby
Centerchef Thure Dan Petersen giver mundtlig orientering og status vedr.
vedligeholdelsesstand og restaureringsmuligheder for Frihedsstøtten, som står langs
landevejen ud for nummer 105 i Kirke Såby.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Taget til orientering.

Bilag:
1
2
3
4
5
6
7

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Bilag - Futureland økonomi - bevillingskrivelser
Bilag - Futureland økonomi - bevillingsskrivelse kulturregion
Bilag - Futureland økonomi - Bevillingsbrev LAG
Kort beskrivelse af Futureland
Strategiplan 2019-2023 ROMU
Arbejdsplan 2019 ROMU
Budget 2019 ROMU

665/19
666/19
667/19
4939/19
5315/19
5299/19
5298/19
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KF - Ansøgning om tilskud fra Børne- og Kulturpuljen januar 2019
20.00.00.G01

18/14251

Åben sag

Resumé
Børne- og Kulturpuljen er en pulje, der uddeles to gange årligt – i januar måned og i
september måned.
Udvalget for Kultur & Fritid skal i denne sag dels tage stilling til fordelingen af Kultur- &
Fritidsudvalgets pulje på 650.000 kr., dels tage stilling til årets første uddeling af
puljemidler fra Børne- og Kulturpuljen.

Indstilling
Direktionen indstiller følgende:
1. at de 650.000 kr. overordnet fordeles således:
 børne- og kulturpuljen 350.000 kr.
 børnekulturprogrammet 250.000 kr.
 den administrative pulje 50.000 kr.
I forhold til de enkelte ansøgninger indstiller direktionen, at følgende bevilges fra Børneog kulturpuljen:
2. tildele Den lokale helt v. Mathias Grip 30.000 kr.
3. tildele Lejre Kunstforening v. Vivi Holm 12.000 kr.
4. tildele Lejre Høstfestival 52.000 kr.
5. tildele Mogens Petersen til afrikansk korsang og musik 16.250 kr.
6. tildele Osted Friskole v. Jacob Bondesen 28.125 kr.
7. tildele Kulturkaravanen v. Claus Langer 56.950 kr.
8. tildele Teatret AniMaNi v. Astrid Jensen 20.000 kr.
9. tildele Hvalsø Kulturnat v. Caroline Møller 60.000 kr.
10. tildele Katja Fabrin til minisaloner 8.000 kr.

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Indstilling 1: Godkendes
Indstillingerne 2 – 10 godkendes med følgende kommentarer:
 Vedr. indstilling 2: Udvalget ønsker, at der skal være dialog med ansøger om
muligheden for at samtænke arrangementet med Frivillig Fredag
 Vedr. indstilling 6: Udvalget ønsker, at arrangementet markedsføres bredt i hele
kommunen mhp., at tiltrække flest muligt. Udvalget ønsker en evaluering mhp. at
vurderer relevans som et muligt fremtidigt SSP arrangement.

Sagsfremstilling
Fordeling af pengene fra Børne- og Kulturpulje sker to gange årligt og den første
fordeling sker på møde i Udvalget for Kultur & Fritid den 9. januar 2019. Der har været
annonceret om puljen i Midtsjællands folkeblad og Lejre Lokalavis, samt på Lejre
Kommune hjemmeside, med en ansøgningsfrist den 1. december 2018.
Der er indkommet 9 ansøgninger af en samlet ansøgningssum på 325.059 kr.
Den samlede pulje er på 400.000 kr. i 2019 (heri er fratrukket en besparelse på 100.000
kr., som følge af en politisk beslutning i forbindelse med omprioriteringskataloget). Dertil
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er overført 69.500 kr. af ubrugte midler fra 2018 puljen. Samlet er der således 469.500
kr. til fordeling i 2019.
Ansøgninger, januar 2019:
Modtagne ansøgninger til Børne- og Kulturpuljen:
Nr.
Ansøger
Arrangement
1

Mathias Grip

2

Lejre Kunstforening
v. Vivi Holm
Lejre Høstfestival v.
Kirsten Løffler
Mogens Petersen

3
4
5.
6.
7.
8.
9.

Osted skole og
Osted friskole v.
Jacob Bondesen
Kulturkaravanen v.
Claus Langer
Teatret AniMaNi –
V. Astrid Kjær
Jensen
Hvalsø Kulturnat. V.
Caroline Lange
Møller
Katja Fabrin

Den Lokale Helt; festaften der
hylder ildsjæle, iværksættere og
kunstnere i Lejre Kommune
Matiné om og med afrikansk kunst.

Ansøgt
beløb
30.000 kr.
12.000 kr.

Lejre Høstfestival. En festival for
børn og voksne i Lejre Kommune
Afrika i Lejre Kommune m.
afrikansk korsang og musik
Foredrag med Imran Rashid om
Børn og digitalisering

52.000 kr.

Arrangementer med kunstnere
primært fra amatørscenen
Teaterforestilling for de 3-6 årige
med musik og animation

56.950 kr.

Et kulturnat-arrangement med
fokus på børn, deres familier,
musik og idræt
Minisalon for børn.
Koncertarrangement med
oplæsning og musik.

130.000 kr.

16.250 kr.
28.125 kr.

20.000 kr.

8.000 kr.

Der er i alt ansøgt for 353.325 kr. (Brutto) – momsudligning (28.266 kr.) = 325.059 kr.
(Netto)
Uddybende beskrivelse af ansøgningerne:
Nr. 1: Den Lokale Helt: Styregruppen bag Den Lokale Helt, søger om støtte til et
arrangement, hvor lokale talenter indenfor kultur og iværksætteri bliver præsenteret i et
mix af quiz’er, forfatterværksted, workshop, koncert og artist talk ved Lejres nye
iværksætterhus og cafe – Spor 3. Den Lokale Helt ønsker at blive en tilbagevendende
byfest-begivenhed, med årlige nye lokale helte. Festivallen vil indgå i samarbejde med
andre festivaller i Lejre Kommune som f.eks. Hvalsø Kulturnat, Lejre Høstfestival, Sees
Exchange.
Der søges om tilskud på 30.000 kr.
Nr. 2: Lejre Kunstforening: Søger om tilskud til en Matiné om og med afrikansk kunst
søndag den 8. september 2019 i Domus Felix. Det er et delprojekt under projektet Kultur
og kunst aktiviteter fra og om Zimbabwe i Lejre august – september.
Der søges om tilskud på 12.000 kr.
Nr. 3: Lejre Høstfestival: Søger om støtte til årets begivenhed, hvor der i 2019 er særligt
fokus på aktiviteter som især er attraktive for børn og børnefamilier. Af særlige
aktiviteter for 2019-programmet; lokalpolitisk folkemøde, økologisk høstmarked,
gadeteater for børn, værksteder og fortællinger for børn, optræden, sang/koncert mv..
Der søges om tilskud på 52.000 kr.
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Nr. 4: Mogens Petersen: Søger om støtte til et korsangs og musikprojekt, med vægt på
afrikansk musik og korsang, som henvender sig til børn og voksne. Der afholdes
workshop med en erfaren instruktør fra sangforeningen Papaya. Projektet afsluttes med
en offentlig koncert. Projektet er et led i projektet om kunst og kultur fra Afrika.
Der søges om tilskud på 16.250 kr.
Nr. 5: Osted skole og Osted friskole: Søger om penge til at lave et fælles projekt, som
henvender sig til alle elever og forældre i Lejre Kommune. Imran Rashid skal holde et
foredrag om Børn og Digitalisering. Han tager afsæt i forældres bekymring – er skærme
farlige for børns hjerner? Imran Rashid er speciallæge, it-iværksætter, forfatter og
foredragsholder.
Der søges om tilskud på 28.125 kr.
Nr. 6: Kulturkaravanen: Søger om penge til flere større live-oplevelser i Hvalsø
Kulturhus, Hvalsø Spisehus og også i Lejre i Spor 3. Der lægges vægt på, at der til
arrangementerne varmes op af kunstnere fra amatørscenen, herunder også elever fra
musikskolen i Lejre Kommune. Der er udformet en arrangements kalender med navne på
7 koncerter i 2019.
Der søges om tilskud på 56.950 kr.
Nr. 7: Teaterforeningen AniMaNi: Søger om penge til dels at færdiggøre
dukkeforestillingen ”Frederik” dels til at kunne spille den i 4 forskellige institutioner i
kommune. Forestillingen henvender sig til de 3-6-årige.
Der søges om tilskud på 20.000 kr.
Nr. 8: Hvalsø Kulturnat: Søger om penge til at kunne afholde et kulturarrangement i
Hvalsø. Arrangementet skal indeholde et varieret musikalsk program af høj kvalitet, som
kan give alle en stort musikalsk oplevelse og som kan være et trækplaster og gøre Lejre
Kommune kendt.
Der søges om tilskud på 130.000 kr.
Nr. 9: Katja Fabrin: Søger om penge til en minisalon, et kulturarrangement for børn.
Oplæsning kombineret med musik. Børn skal opleve kultur uden for institutionerne.
Arrangementet henvender sig til yngre børn og er af en times varighed. Der vil være
plads til 40-50 børn.
Der søges om tilskud på 8.000 kr.
Ansøgningerne ligger som bilag.
Kriterierne for Børne- og Kulturpuljen er nyreviderede på møde i Kultur- & Fritidsudvalget
den 3. oktober 2018.
De nyreviderede kriterier er som følger:
Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Musik & Idræt,
har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.
Puljen støtter udvikling fremfor drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange
gange et arrangement kan få bevilget støtte, men udvalget vægter nye initiativer frem
for aktiviteter, der har fundet sted flere gange.
Hvad er betingelserne for at kunne ansøge:




Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre
Kommune
Tilbuddet skal være åbent for alle
Arrangementet skal ikke være kommercielt
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Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl.
egenkapital
Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter
afholdelsen
Arrangementet skal annonceres via Lejre Kommunes Kultunaut-kalender:
Oplevlejre.dk

Hvad støtter Puljen normalt ikke:





Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer
Anlæg, byggeri, renoveringer
Anskaffelser/ indkøb af blivende karakter
Lønudgifter til administration

Hvem kan søge: Foreninger, grupper, enkeltpersoner.
Medfinansiering:
Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men udvalget har mulighed for
at opsætte krav om en egenfinansiering til et arrangement.
Administrative bevillinger fra 2019-puljen:
Puljeansøgninger på 5000 kr. og derunder bliver administrativt behandlet:
Følgende ansøgninger er administrativt blevet behandlet og bevilget:
 Børnehuset Bifrost – projekt om undersøgelse af muligheden for og behovet for en
forening der støtter det gode børneliv på landet – 5000 kr.
 Gershøj Fritidsfiskerforening – 20 hold ”Klap en fisk” – 5000 kr.
 Tadre Mølles Venner – Mølle-Maries fødselsdag – 5000 kr.
 Lejre Kunstforening – Tegnekursus for børn og voksne – 5000 kr.
 Arkæologisk forening – Kend dit sted…også i børnehøjde – 5000 kr.
Der er i alt anvendt 25.000 kr.(brutto), 23.000 kr. (netto) fra den administrative pulje.
Børnekulturprogrammet Dronten:
I skoleåret 18/19 muliggjorde den supplerende støtte fra kulturpuljen på 250.000 kr., at
der blev gennemført yderligere tre kulturforløb i Dronten. Det supplerende beløb har
resulteret i, at der i indeværende skoleår gennemføres kulturforløb på alle årgange fra
vuggestue til 9.kl. i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler.
I alt tretten kulturforløb fordelt på tre kulturforløb i dagtilbuddene og ti i folkeskolerne.
Der er afsat årligt kr. 800.000 i budgettet. Derudover bidrager Center for Skole og
Læring med økonomi til 0.kl.-forløbet og 4. kl.-forløbet. Der kan derfor årligt
gennemføres samlet 10 forløb.
Med den supplerende støtte på 250.000 kr. vil det i skoleåret 19/20 igen være muligt at
gennemføre tretten kulturforløb.
Udover den supplerende støtte fra Kulturpuljen er der i 2018 opnået huskunstnerstøtte
på i alt kr. 190.800.

Bilag:
1
2
3
4
5

Åben
Åben
Åben
Åben

Ansøgning Kulturpuljen - Den lokale helt.doc
Ansøgning Kulturpuljen - Den Lokale Helt 2019.docx
Ansøgning til Børne og kulturpuljen Afrikansk Martiné (9).doc
Ansøgning om tilskud fra Børne- og Kulturpuljen - LHF
Ansoegning .pdf
Åben Ansøgning til Børne og Kulturpuljen 2019 - mail fra Mogens
Petersen

107656/18
107657/18
107662/18
107667/18
107671/18
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6
7

Åben Ansøgning Børne og kulturpuljen. Osted skole og friskole.pdf
107675/18
Åben ansøgning til Kulturpuljen - 1. LEJRE 2019 - Ansøgning om 107677/18
tilskud.pdf
8 Åben Ansøgning
til
Kulturpuljen
2. 107679/18
kulturkaravanen_kulturpuljeansøgning 2019.pdf
9 Åben Ansøgning Børne- og kulturpuljen Børneteater AniMaNI 2.doc
107681/18
10 Åben Ansøgning til børne- og kulturpuljen Hvalsø kulturnat.pdf
107683/18
11 Åben Ansøgning børne-og-kulturpulje. Minisalon for børn.pdf
2362/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at ansøgningerne ligger inden for kriterierne for
tildeling af puljemidler fra Børne- og Kulturpuljen.
I nedenstående liste er administrationens bemærkninger til ansøgningerne samt
administrationens forslag til støtte:
Nr
.

Ansøger

Arrangement

Ansøgt
beløb

Administrationens
bemærkninger

1

Mathias
Grip

30.000
kr.

Søgte puljemidler januar
2018 og fik bevilget 30.000
kr. Fik ikke projektet
iværksat, men har planer om
det nu.

2

Lejre
Kunstfor
ening v.
Vivi
Holm
Lejre
Høstfesti
val v.

Den Lokale
Helt; festaften
der hylder
ildsjæle,
iværksættere
og kunstnere i
Lejre Kommune
Matiné om og
med afrikansk
kunst.

12.000
kr.

Ingen bemærkninger –
opfylder kriterierne

12.000 kr.

Lejre
Høstfestival. En
festival for børn
og voksne i
Lejre Kommune
Afrika i Lejre
Kommune m.
afrikansk
korsang og
musik
Foredrag med
Imran Rashid
om Børn og
digitalisering

52.000
kr.

Ingen bemærkninger –
opfylder kriterierne

52.000 kr.

16.250
kr.

Ingen bemærkninger –
opfylder kriterierne

16.250 kr.

28.125
kr.

Ingen bemærkninger –
opfylder kriterierne

28.125 kr.

Arrangementer
med kunstnere
primært fra
amatørscenen
Teaterforestillin
g for de 3-6
årige med
musik og

56.950
kr.

Ingen bemærkninger –
opfylder kriterierne

56.950 kr.

20.000
kr.

Ingen bemærkninger –
opfylder kriterierne

20.000 kr.

3

4

Mogens
Petersen

5

Osted
skole og
Osted
friskole
v. Jacob
Bondese
n
Kulturka
ravanen
v. Claus
Langer
Teatret
AniMaNi
– V.
Astrid

6

7

Adm.
Forslag
bevilling
30.000 kr.
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animation
Et kulturnatarrangement
med fokus på
børn, deres
familier, musik
og idræt

9.

130.000
kr.

Det er administrationens
vurdering at 130.000 kr. er
mange penge at dele ud til et
enkeltstående
tilbagevendende
arrangement.
Administrationen opfordrer
arrangørerne til at finde på
alternative indtægtskilder og
ikke udelukkende satse alle
indtægterne på puljemidler
Ingen bemærkninger -

60.000 kr.

Katja
Minisalon
8.000 kr.
8000 kr.
Fabrin
Der er i alt ansøgt for 353.325 kr. (Brutto). Administrationen foreslår at der bevilges
tilskud svarende til 283.325 kr. (Brutto) – momsudligning (22.666 kr.) = 260.659 kr.
(Netto

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen i alt
besparelser på 150.000 kr. på Kultur- og Fritidsområdets puljer, hvilket efterfølgende er
blevet fordelt med 100.000 på Kultur- & Fritidsudvalgets puljer og med 50.000 kr. på
Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje.
Kultur & Fritidsudvalgets pulje på 650.000 kr. foreslås fordelt mellem Børne- og
Kulturpuljen med 350.000 kr.(322.000 kr. netto), Børnekulturprogrammet med 250.000
kr. og en administrativ pulje på 50.000 kr. (46.000 kr. netto)
I 2018 blev der i alt fordelt midler fra Børne- og Kulturpuljen 389.462 kr. (358.305 kr.
netto). Der er således et restbeløb på 90.538 kr. (83.295 kr. netto) fra 2018 midlerne,
som kan overføres til 2019 puljen.
Børne- og Kulturpuljen har således i alt 440.538 kr. (405.295 kr. netto) til fordeling fra
2019 puljen.
Den administrative pulje, som udgør 50.000 kr. (46.000 kr. netto), får tilfør 2.000 kr.
(netto) af ubrugte midler fra 2018.
I den administrative pulje er der således i alt 48.000 kr. (netto) til fordeling i 2019 til
projekter på 5000 kr. og derunder.
Såfremt Udvalget for Kultur & Fritid beslutter at tildele de midler til foreningerne som
administrationen anbefaler, vil der være 440.538 – 283.325 = 157.213 kr. (144.636 kr.
netto) til fordeling ved anden ansøgningsrunde i september 2019.

Lejre Kommune

30-01-2019

Udvalget for Kultur & Fritid

4.

Side 10

KF - Fishing Zealand - status for indsatser i 2018 og planer for
2019
20.13.00.I04

19/91

Åben sag

Resumé
Samarbejdet Fishing Zealand har udarbejdet et statusnotat over indsatserne i 2018 og en
kort beskrivelse af planerne i 2019. Statusnotatet vedlægges som bilag.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status over indsatserne tages til efterretning

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Erhverv og Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Taget til orientering.

Sagsfremstilling
Baggrund
Samarbejdet Fishing Zealand er et tværgående samarbejde, som bygger på et
værdigrundlag, der skal sikre, at der sker en bæredygtig udnyttelse af natur og
vandmiljø. Der skal med andre ord være balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Samarbejdspartnerne er blandt andet en række kommuner på Sjælland, der forventes at
medvirke til, at naturgrundlaget styrkes, at der sker et kvalitetsløft af tilbud og
faciliteter, der formidler og understøtter lystfiskeriet samt at der sker en indsats i forhold
til at udvikle aktiviteter, der involverer unge.
Organisering
Fishing Zealand består af en styregruppe med det overordnede ansvar for virksomheden
og de enkelte projekter. Desuden er der oprettet en projektgruppe med fire temagrupper
med hver sin tovholder:
1. Vandpleje- og fiskeplejegruppen
2. Ungdomstemagruppen
3. Naturgrundlagsgruppen
4. Produktudvikling
Sekretariatsfunktionen varetages af Vordingborg Kommune, hvor Paul Debois er
sekretariatsleder. Gordon P. Henriksen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.
Lejre Kommune deltager i samarbejdet og bidrager med 150.000 kr. årligt til
aktiviteterne.
Indsatser i 2018 med særlig interesse for Lejre Kommune
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Der har i 2018 været gennemført en række indsatser og arrangementer med særlig
interesse for Lejre Kommune, herunder blandt andet:
Oplæg om fluebinding, Hertadalen, februar 2018
En kombination af smagsprøver på lokale madvarer og inspiration til fluebinding og –
fiskeri.
Magasinet Fishing Zealand, april 2018
Artikel fra Lejre Kommune om arrangementet fluebinding langt ude i skoven, Hertadalen.
Inspirationsfilmen Sol over Lejre, juni 2018
Film om den lokale fiskeret, optaget i Nationalparken Skjoldungernes Land. Filmen er vist
mere end 15.000 gange på nettet.
Sommerferieaktivitet – Fiskeri i Skolesøen, Hvalsø, juli 2018
Som del af tilbuddene i Lejre Kommunes sommerferieaktiviteter tilbød Fishing Zealand
fiskeri i Skolesøen i Hvalsø.
Fishing Zealand-ugen, oktober 2018
Igen tilbud om at fiske i Skolesøen i Hvalsø. Desuden udførte Grusbanden 3 projekter i
Lejre Kommune samme uge.
Fjordlandet Open, marts og oktober 2018
Fiskekonkurrencen Fjordlandet Open havde ca. 100 deltagere til den seneste
konkurrence i oktober 2018.
Desuden er der udgivet en række magasiner og artikler i regi af Fishing Zealand, ligesom
en række undersøgelser og prøver er gennemført i vandløb, fjorde og åer i Lejre
Kommune.
Endelig er der i regi af Grusbanden i 2018 gennemført flere oprensnings-, restaureringsog udsætningsprojekter i Lejre Kommune i blandt andet Elverdamsåen og Ellerenden.
Grusbanden består af en række frivillige sportsfiskerforeninger og andre engagerede
lystfiskere, som er med til at sikre mere varieret dyreliv i åer og bække med særligt
fokus på de ville ørreder. Deres indsats medvirker til at fastholde og forbedre det gode
havørredsfiskeri via en fælles, målrettet indsats i form af vand- og fiskepleje. Samtidig
sikrer Grusbanden vidensopsamling, rådgivning og inspiration til alle lystfiskere og andre
med interesse for vandløb, fiskebestand og natur.
Planer for 2019
Fishing Zealand har planlagt aktiviteter i 2019 indenfor følgende områder: Introdag i
foråret 2019, aktiviteter omkring Åben Skolesø (i Hvalsø), Sol over Lejre, fluebinding i
skoven samt gennemførelse af Fishing Zealand-uge i oktober.
Desuden har Fishing Zealand fået tildelt midler fra Nordea-fonden, som blandt andet
tænkes anvendt til at tilbyde 3 forskellige kystarrangementer for børn og unge fx i skoleeller SFO-regi, hvor der tilbydes fisketure med mulighed for at låne fiskegrej og en
certificeret guide, der hjælper med instruktion og vejledning.

Bilag:
1 Åben Bilag - Notat om status for indsatser i Fishing Zealand i 2018 og planer 600/19
for 2019.docx

Lejre Kommune
Udvalget for Kultur & Fritid

30-01-2019

Side 12

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Fishing Zealand samarbejdet bidrager til at
aktivere en række frivillige i blandt andet Grusbanden, som planlægger, sørger for
tilladelser og anlægger nye gydebanker for fiskearterne i de enkelte vandløb.
Fishing Zealand står desuden for at arrangere spændende formidling og naturoplevelser i
lokalområdet, særligt for børn og unge, gennem arrangementer som Sol over Lejre, som
bød på fisketure, tilberedning af fisk, klappe-fisk bassiner, formidling om natur og
kulturhistorie med videre.
Dermed bidrager indsatserne i Fishing Zealand også til at udføre opgaver ift. både
naturpleje og -formidling, som enten ikke ellers ville blive udført – eller i givet fald ville
medføre større omkostninger end det beløb, Lejre Kommune for nuværende bidrager
med.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Lejre Kommune bidrager med kr. 150.000 kr. årligt
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KF - Principbeslutning vedr. Skatepark i Allerslev
04.08.00.G01

18/2021

Åben sag

Resumé
En gruppe borgere i Lejre by har dannet en initiativgruppe med det formål at få etableret
en Skatepark i Allerslev. Udvalget for Kultur og Fritid er tidligere blevet orienteret om
projektet på mødet den 7. marts 2018.
Repræsentanter fra initiativgruppen mødtes den 3. december 2018 for at drøfte
mulighederne for en Skatepark med borgmester Carsten Rasmussen, formand for Kulturog Fritidsudvalget Claus Jørgensen samt centerchef Thure Dan Petersen.
Sagen forelægges med henblik på principiel beslutning om at medfinansiere 200.000 kr.
til anlæggelse af skateparken – under forudsætning af, at initiativgruppen rejser de
resterende midler til anlæggelse af skateparken fra fonde m.v. Lejre Kommunens
opbakning på nuværende tidspunkt er afgørende for, at initiativgruppen kan rejse
fondsmidler m.v., hvorfor sagen forelægges til principiel beslutning, selv om projektet
ikke er endeligt beskrevet.
Endeligt tilsagn om støtte og frigivelse af bevilling gives således først, når placering,
projekt og samlet økonomi – bl.a. baseret på indhentning af tilbud fra forskellige mulige
leverandører – foreligger.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der gives principiel tilslutning til, at initiativgruppen kan arbejde videre med
planerne om at etablere en Skatepark på et ikke nærmere defineret areal omkring
Allerslev Skole og Lejrehallen.
2. at Lejre Kommune giver tilsagn om at medvirke til finansieringen af projektet med
200.000 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Initiativgruppen for en Skatepark i Allerslev har udarbejdet et forslag til etablering af en
Skatepark bygget op omkring en skatebane i beton og senere udbygget med tilhørende
faciliteter som blandt andet parkourbane, outdoor-træning, legeplads, basketkurv m.v.
Skateparken ønskes realiseret med støtte fra forskellige fonde og i samarbejde med Lejre
Kommune.
Selve skateparken er udformet med bistand og inspiration fra landets førende eksperter i
opbygningen af skateparker i blandt andet Skørping, Jægersborg og Haderslev.
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Skateparken støbes i beton, som både har en lang levetid og kræver relativt begrænset
vedligehold.
Umiddelbart peges på en placering på et ikke nærmere angivet areal omkring Lejre
Hallen og Allerslev Skole.
Initiativgruppen har i foråret 2018 afholdt et borgermøde og her dannet en egentlig
forening – og i øvrigt indledt samarbejde med forventede kommende brugere via blandt
andet elevrådet på Allerslev Skole.
Initiativgruppen har fået positiv tilbagemelding fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i
forhold til medfinansiering af en tredjedel af budgettet på 600.000 kr. For selv at kunne
komme videre med brugerfinansieringen såvel som fondsfinansieringen har
Initiativgruppen brug for en principiel tilkendegivelse fra Lejre Kommune.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der er tale om et gennemarbejdet projekt med lokal
forankring blandt borgere og ikke mindst kommende brugere i Lejre by.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Der arbejdes ud fra en finansieringsmodel med en samlet sum på 600.000 kr. i første
omgang til etableringen af selve skateparken. Denne sum dækker ikke evt. erhvervelse
af arealer, idet det forventes, at disse stilles vederlagsfrit til rådighed af kommunen.
Lejre Kommune forventes at lægge 200.000 kr., minimum 200.000 kr. skaffes fra
diverse fonde, mens de resterende 200.000 kr. skal hentes fra private og gerne lokale
sponsorater.
Lejre Kommunes bidrag (200.000 kr.) forudsætter, at de resterende midler rejses af
initiativgruppen. Der kan anvises finansiering inden for rammerne af anlægsbudget 2019.
I det videre arbejde med budget og finansiering af projektet forventes det, at
initiativgruppen i forbindelse med det konkrete projekt indhenter tilbud på etablering fra
flere forskellige mulige leverandører.
Driftsudgifterne til projektet er endnu ikke estimeret, ligesom der ikke er taget stilling til,
hvordan disse finansieres.
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KF - Frivillig Fredag 2019 + koncept for Frivillighedspris
20.00.00.A00

18/13888

Åben sag

Resumé
Frivillig Fredag er en årligt tilbagevendende national frivillighedsdag, der afholdes hvert
år den sidste fredag i september. Formålet med dagen er at hylde det frivillige arbejde og
gøre danskerne opmærksomme på arbejdet.
Lejre Kommune har også de senere år deltaget i fejringen af det frivillige arbejde. Der
blev således senest afholdt Frivillig Fredag den 28. september 2018 i Bramsnæsvighallen.
På baggrund af erfaringerne herfra anbefales nogle ændringer og justeringer af indholdet
i arrangementet.
Udvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes Frivillig Fredag i 2019. Desuden
foreslås indførelse af en frivillighedspris i Lejre Kommune, som skal uddeles første gang
ifm. Frivillig Fredag 2019.

Indstilling
Direktionen indstiller:
 at der afholdes Frivillig Fredag 2019 den sidste fredag i september
 at arrangementet afholdes på Ledreborg
 at der indføres en frivillighedspris på 5.000 kr., som uddeles i forbindelse med
Frivillig Fredag
 at kriterier og proces for Frivillighedsprisen godkendes
 at udvalget godkender den foreslåede økonomiske ramme på 90.000 kr. som
finansieres ligeligt af hhv. Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Social,
Sundhed og Ældre samt Folkeoplysningsudvalget

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Sagen er taget af.
Sagen genbehandles forår 2019.

Sagsfremstilling
Baggrund
Den landsdækkende begivenhed Frivillig Fredag afholdes i år den 27. september 2019.
Nationalt er det Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen ift. Frivillig Fredag. Det årlige
tema for dagen er endnu ikke udmeldt.
Der har været afholdt Frivillig Fredag i Lejre Kommune siden starten i 2011, og der plejer
at være ca. 200 deltagere.
Frivillig Fredag 2018
I 2018 blev Frivillig Fredag afholdt den 28. september i Bramsnæsvighallen. Der deltog
ca. 220 deltagere, som repræsenterer forskellige sider af foreningslivet i Lejre Kommune.
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Hovedtaler var Thomas Blachmann, der talte om temaet for årets Frivillige Fredag, der
blandt andet handlede om, at når vi engagerer os som frivillige eller aktive medborgere,
gør vi Danmark til et bedre sted at bo.
Musikskolen underholdt ved ankomsten og under middagen.
Endelig var der ”Shout out Loud”, hvor en håndfuld borgere med en god idé til en frivillig
indsats eller et arrangement benyttede sig af muligheden for at få 2 minutter til at
præsentere idéen for de øvrige deltagere.
Erfaringer
En mindre administrativ erfaringsopsamling er efterfølgende gennemført med inddragelse
af en repræsentant fra hhv. Folkeoplysningsudvalget, Center for Velfærd & Omsorg,
Teknisk Service, Gevninge IF, Bramsnæs IF samt Center for Sekretariat &
Implementering.
Generelt er der udtrykt tilfredshed med det overordnede arrangement (tidsrum,
forplejning, opstilling, lyd og sammensætningen af programmet).
Der er delte meninger om foredraget med Thomas Blachmann, mens der overvejende er
udtrykt tilfredshed med optræden fra Musikskolen samt Shout out Loud med 2 minutters
taletid.
Forslag om uddeling af Frivillighedsprisen fra 2019
Udvalget for Kultur & Fritid har foreslået, at der indføres en Frivillighedspris, som uddeles
en gang årligt i forbindelse med arrangementet Frivillig Fredag. Det forudsættes, at
prisen uddeles for første gang i 2019. Administrationen har på baggrund heraf
udarbejdet vedlagte bilag med formål og retningslinjer for Frivillighedsprisen i Lejre
Kommune.
Frivillighedsprisen skal påskønne og anderkende den frivillige indsats i kommunen. En
indsats som går hånd i hånd med strategien Vores Sted, som blandt andet ønsker at
understøtte og påskønne de mange frivillige ildsjæle, der hjælper andre. Lejre
Kommunes borgere skaber gennem et aktivt foreningsliv, bylaug og grundejerforeninger,
fællesarrangementer, nabohjælp med videre grundlaget for levende lokalsamfund, der
tiltrækker nye borgere og skaber livskvalitet for dem, der allerede bor her.
Frivillighedsprisen uddeles årligt ifm. arrangementet Frivillig Fredag og udgør 5.000 kr.
Prisen skal hylde og anerkende det store engagement i frivilligt arbejde i Lejre
Kommune. Prisen kan tildeles en frivillig forening, organisation eller enkeltperson, der
har gjort en særlig indsats. Det foreslås, at prisen uddeles på baggrund af følgende
kriterier:
Foreninger i Lejre Kommune kan indstille en frivillig forening/organisation eller
enkeltperson, der har gjort en forskel ved:
 At yde en særlig frivillig indsats i Lejre Kommune gennem en årrække
 At yde en særlig frivillig indsats for andre mennesker
 At være et godt eksempel for andre
Folkeoplysningsudvalget udvælger på baggrund af de indkomne indstillinger årets
prismodtager.
(Se bilag for beskrivelse af formål, kriterier og proces for Frivillighedsprisen i Lejre
Kommune)
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Bilag:
1 Åben Frivillighedsprisen i Lejre Kommune - formål og kriterier

6915/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der med afsæt i erfaringerne fra 2018 kan
arbejdes videre med udviklingen af arrangementet i 2019, så Frivillig Fredag tiltrækker
endnu bredere samtidig med, at arrangementet hædrer og fejrer de frivilliges store
indsats i foreningslivet i Lejre Kommune.
Konceptet videreudvikles med fokus på blandt andet uddelingen af en egentlig
Frivillighedspris, som i endnu højere grad medvirker til at hædre den store indsats og
engagementet i det frivillige arbejde i Lejre Kommune.
På baggrund af erfaringerne fra Frivillig Fredag 2018 samt forslaget om at indføre en
frivillighedspris til uddeling fra 2019 foreslås følgende ift. planlægningen og afviklingen af
Frivillig Fredag 2019:
 Der udvikles yderligere kommunikationsindsatser ift. såvel Frivillighedsprisen
2019 samt Frivillig Fredag 2019, herunder små historier om de frivilliges store
indsats i lokalpressen samt på Lejre Kommunes Facebook-side og andre relevante
sociale medier
 Der skabes yderligere inddragelse og involvering af lokale frivillige kræfter i såvel
planlægning som en del af selve programmet (ex. Musikskolens optræden,
talenthold m.v.)
 Der sammensættes et varieret program, der kan forventes at tiltrække mange
frivillige borgere, herunder også yngre frivillige
 Erfaringerne med muligheder for at præsentere gode idéer for hinanden (Shout
out Loud eller lignende) skal forsøges fastholdt i en eller anden form i
programmet for Frivillig Fredag 2019
 Da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at skabe en indbydende ramme i de
kommunale idrætshaller, foreslår administrationen at flytte arrangementet til
andre rammer – fx Laden på Ledreborg, hvor det tidligere har været afholdt med
succes

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Der var i år afsat samlet 75.000 kr. til afviklingen af Frivillig Fredag.
Som følge af, at arrangementet foreslås afholdt på Ledreborg samt at der skal afsættes
5.000 kr. til uddeling af Frivillighedsprisen 2019, anbefales det at hæve den samlede
økonomiske ramme til 90.000 kr.
Den økonomiske ramme forventes afholdt ligeligt med 30.000 kr. fra hhv. Udvalget for
Kultur & Fritids pulje til kulturelle anliggender, 30.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget
samt forventeligt de sidste 30.000 kr. fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.
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KF - Årsplan 2019
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
Årsplanen beskriver de vigtigste mål og større indsatser, som udvalget og
administrationen skal arbejde med i 2019. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der
kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres.
Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger, mellem fagudvalg og administration
og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslag til årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022 (se bilag)
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes (se bilag)
 Lovgivning/reformer og nationale mål
 Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.
Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs
årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen.
Indsatser og aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede
vedtagne politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne.
På mødet præsenterer administrationen v/direktionen et kort, mundtligt oplæg om de
vigtigste temaer og målsætninger for årsplan 2019.
Årsplanen er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Budgetaftale 2019-2022
2 Åben Politiske mål og tegn på effekt
3 Åben Årsplaner UKF

2993/19
3430/19
7475/19
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Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering
Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget
2019-2022.
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KF - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Intet
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