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KF - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Godkendt
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KF - Orienteringssager - marts
00.22.04.G01

18/13726

Åben sag

Resumé
A. Lejre Arkæologisk Forening
Administrationen har den 5. februar 2019 afholdt møde med Lejre Arkæologisk Forening.
Foreningen blev dannet i november 2018.
Foreningen præsenterede kort deres formål: Lejre Arkæologisk Forening er en
amatørarkæologisk forening, der bygger på at styrke medlemmernes faglige viden og
etik.
Foreningen vil medvirke til at bevare eksisterende og truede kulturspor og kulturminder.
Foreningen bygger på folkelig opbakning og frivillighed. Målene for foreningen er bl.a.
ture, ekskursioner og praktiske aktiviteter samt kurser, undervisning og anden formidling
med deltagelse af medlemmer samt institutioner i nærområdet.
Foreningen vil søge at fremme børn og unges interesse for Danmarks fortid bl.a. gennem
samarbejde med skolerne. Samarbejde med de kulturhistoriske museer og historiske
foreninger og organisationer, herunder også bistand ved det fagarkæologiske arbejde, er
ligeledes et mål.
Endelig sigter foreningen på at afholde et åbent arrangement om vikingetiden den 26.
maj 2019 ved Haldrups grund.
B. Status for Boblberg i Lejre Kommune
Der er stor tilslutning fra Lejreborgere til den digitale opslagstavle Boblberg, hvor man
som borger har mulighed for at søge fællesskabet og dele interesser med andre
tilsluttede borgere. Der er i alt 28 kommuner tilsluttet portalen. I Lejre har 1.200 borgere
har sluttet sig til portalen, hvoraf størstedelen er unge.
Center for Kultur & Fritid er i samarbejde med Center for Velfærd & Omsorg ved at rulle
Boblberg ud til bl.a. handicappede, ældre m.v., så der kan opstå nye muligheder for
netværk og relationer i denne gruppe. Det koster 70.000 kr. årligt for Lejre Kommune at
være tilsluttet Boblberg, og udgiften finansieres af de 2 centre i fællesskab.
C. Fremtidig indretning af Lejre Bibliotek i den gamle stationsbygning i Lejre
Biblioteket på Lejre Station genåbner her i foråret efter en gennemgribende renovering.
Lejre Bibliotek & Arkiv har benyttet lejligheden til at opgradere biblioteket til en moderne
standard. Blandt andet øges tilgængeligheden for den enkelte borger og låner via
selvbetjeningsteknologi, ligesom der sættes en ny standard for både den analoge og den
digitale biblioteksformidling. (Se mere om planerne for indretningen af Lejre Bibliotek og
de nye teknologiske løsninger i bilaget: Genåbning af biblioteket på Lejre Station –
Projektbeskrivelse)
Samtidig bruges placeringen af biblioteket på Lejre Station som understregning af
biblioteket som formidlingsperron, hvor ønsket er at skabe en formidlings- og
samarbejdsplatform, der bidrager til den fælles aktivitet i hele området. Der er indtil
videre modtaget positive tilkendegivelser fra følgende samarbejdsparter:
Allerslev Skole, VisitFjordlandet, Ledreborg Slot, Lejre Museum, Nationalparken
Skjoldungernes Land, Sagnlandet Lejre, Spor 3, Umlando Historie Radio (frivillig
forening) samt VisitLejre.
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D. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling af projekt om
læselystlaboratorium
Lejre Bibliotek & Arkiv har sammen med Hvalsø Skole ansøgt Slots- og Kulturstyrelsens
udviklingspulje (til biblioteker) om midler til at udforme og konkretisere et pilotprojekt
om etablering af et læselystlaboratorium. Laboratoriet tænkes udformet i byrummet
mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole, så det udnytter nærheden mellem bibliotek og
skole, herunder Pædagogisk Læringscenter (PLC).
Den oprindelige ansøgning lød på 119.000 kr. til modning af projektet. Ansøgningen er
blevet imødekommet med 70.000 kr.
E. Henvendelse fra Kulturmetropolen
Kulturmetropolen har den 6. februar 2019 henvendt sig til Lejre Kommunes Udvalg for
Kultur & Fritid v/formand Claus Jørgensen med en invitation til at deltage i samarbejdet i
Kulturmetropolen, jf. vedlagte bilag.
Kulturmetropolen er en kulturaftale, som 14 kommuner rundt om København har indgået
med kulturministeren. De 14 kommuner strækker sig fra Helsingør, Gribskov og Halsnæs
i nord til Køge og Stevns i syd samt Roskilde i vest.
Claus Jørgensen har svaret, at Udvalget for Kultur & Fritid har besluttet at holde fast i
deltagelsen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Samtidig kunne det være relevant at
mødes om mulige snitflader, når den kommende kulturaftale er kommet på plads.
Udvalgsformand Claus Jørgensen orienterer og uddyber mundtligt.
F. Røgfri Fremtid
Økonomiudvalget tiltrådte den 16. januar 2019 indstillingen om at indgå partnerskab
med Røgfri Fremtid, som er dannet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2016 med
inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen for at
skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.
Formålet med at indgå i et partnerskab er at indfri en ambition om en Røgfri Fremtid.
Man tilslutter sig således som partner en ambition om, at ingen børn og unge under 18
år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.
Som partner får man den nyeste viden, best practise og resultater, og man modtager
forslag og inspirationsmateriale til brug for indsatsen eksempelvis ”Røgfri skole.”
Der vil i løbet af foråret 2019 blive forelagt nærmere oplæg til videre proces i Lejre
Kommune.
Bilag: Partner i Røgfri fremtid og 10 veje til en røgfri fremtid.
G. Status for Lejre som visionskommune for Bevæg dig for Livet
Med afsæt i det hidtidige arbejde med at skabe aftalegrundlaget for Lejre som
visionskommune for projektet Bevæg dig for Livet, har Økonomiudvalget (ØU) – som
opfølgning på temamødet i Kommunalbestyrelsen (KB) den 24. januar 2019 – på
udvalgets møde den 6. februar 2019 drøftet et første udkast til endeligt aftalegrundlag
for Bevæg dig for Livet. Herunder blandt andet den lokale målsætning for Lejre
Kommune i forhold til antallet af idrætsaktive samt antallet af aktive i en idrætsforening
eller anden form for fællesskab.
Administrationen er nu i samarbejde med DGI og DIF i gang med den sidste justering af
aftaleteksten, som efter planen skal behandles og endeligt godkendes på ØU-mødet den
20. marts 2019 samt på KB-mødet den 26. marts 2019. Herefter kan arbejdet med at
udmønte, implementere og konkretisere aftalen om Bevæg dig for Livet i Lejre Kommune
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gå i gang henover foråret 2019 i et tæt tværfagligt samarbejde og partnerskab med de
lokale foreninger og øvrige interessenter.
H. Status for Osted Kunstgræsbane
Arbejdet med etablering af kunstgræsbane i Osted igangsættes nu. Banen forventes klar
i maj/juni 2019.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Taget til orientering.

Bilag:
1
2
3
4

Åben
Åben
Åben
Åben

Invitation til at deltage i Kulturmetropolen
Partner i Røgfri Fremtid.PDF
10 veje til en røgfri fremtid.pdf
Bilag - Orientering om genåbning af Lejre Bibliotek

12973/19
1013/19
1011/19
16566/19
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KF - Temadrøftelse med Lejre IdrætsUnion
00.22.04.A21

19/1646

Åben sag

Resumé
Repræsentanter fra Lejre IdrætsUnion deltager fra kl. 19.30 – 20.00 i temadrøftelse med
Lejre IdrætsUnion og har sendt følgende forslag til punkter, der ønskes drøftet med
Udvalget for Kultur & Fritid:
A. Kort status på Lejre IdrætsUnion (5 minutter)
B. Junioridrætslederuddannelsen på skolerne (status og fremtid) (5 minutter)
C. Hvordan får vi sat og arbejdet med retninger og målsætninger på idræts- og
facilitetsområderne (15 minutter)
D. Bevæg dig for Livet – kort status på den politiske og administrative proces (5
minutter)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Drøftet
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KF - Orientering evaluering af servicekatalog for lokaleudlån
04.04.00.A26

19/1431

Åben sag

Resumé
Lejre Kommune vedtog i februar 2017 et Servicekatalog for Lokaleudlån.
Servicekataloget omfatter pt. kommunens idrætsfaciliteter. Det er samtidig målet, at
stadig flere kommunale lokaler bliver omfattet af servicekataloget.
Som et led i opfølgningen på, hvordan servicekataloget er blevet modtaget og virker, er
der gennemført en mindre evaluering blandt brugere fra hhv. Folkeoplysningsudvalget,
skoleledelserne samt Halbestyrelsen/brugerrådene.
Udvalget præsenteres for resultatet af evalueringen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at resultaterne fra evalueringen tages til orientering

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Indstillingen taget til orientering.

Sagsfremstilling
Baggrund
Lejre Kommunes Servicekatalog har nu virket i knap 2 år, og Udvalget for Kultur & Fritid
har på den baggrund anmodet om, at der gennemføres en mindre evaluering blandt
brugerne af servicekataloget og lokalebookingen.
Evalueringen er foretaget i perioden 17. januar 2019 til 1. februar 2019 via Lejre
Kommunes eget survey-system. I alt er evalueringen sendt til 45 brugere fra hhv.
Folkeoplysningsudvalget, skoleledelserne samt Halbestyrelsen/brugerrådene. Der er
modtaget i alt 11 besvarelser.
Evalueringens resultater
Overordnet viser besvarelserne, at alle respondenter kender til Servicekataloget for
Lokaleudlån, og de fleste ved, hvor de kan finde det – og de anfører endvidere, at de
også bruger det.
Samtidig oplever respondenterne, at det er svært at overskue de lokationer der er
omfattet af Servicekataloget for Lokaleudlån, og at servicekataloget ikke gør det lettere
for folk at anvende kommunens lokaler. Størstedelen svarer desuden, at det er meget
svært at booke lokalerne, som er omfattet af servicekataloget.
Godt halvdelen af respondenterne finder, at der er lokationer, som er geografisk tæt nok
på dem selv, mens den anden halvdel savner lokationer, som er geografisk tættere på.
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I evalueringen spørges endelig til, om servicekataloget gør det lettere at booke lokaler,
og hvordan det opleves at booke lokaler i kommunen. Hovedparten af respondenterne
anfører, at det er svært at booke lokaler i kommunen.
Videre arbejde
Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante repræsentanter fra
administrationen og fra foreningslivet. Arbejdsgruppen har til formål at afdække kravene
til et fremtidigt system for lokalebooking og tilskudsadministration. Målet er at finde et
system, der gør det særdeles nemt at booke lokaler i Lejre kommune, og som samtidig
er en hjælp i forhold til foreningsadministration.
Det anbefales derfor, at resultaterne fra evalueringen inddrages i arbejdsgruppens videre
arbejde, der forventes færdigt første halvår af 2019.

Bilag:
1 Åben Bilag - evaluering af servicekatalog

17252/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det begrænsede antal besvarelser ikke udgør et
tilstrækkeligt validt grundlag for egentlig beslutningstagen, men evalueringen giver en
udmærket indikation og supplement til den erfaring, der også er opsamlet i
administrationen. Den foretagne evaluering supplerer derfor udmærket det
igangværende arbejde med at afdække kravene til et fremtidigt system for lokalebooking
og tilskudsadministration.

Handicappolitik
Sagen indeholder ikke nogen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser
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KF - Frigivelsessag 2019 - øget vedligehold og renovering af
græsfodboldbaner
04.00.00.G01

15/4434

Åben sag

Resumé
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsår blev der afsat 700.000 kr.
årligt i perioden 2016-2019 til styrket vedligehold af græsfodboldbaner.
Midlerne blev afsat på baggrund af en henvendelse fra idrætsforeningerne og en
efterfølgende tilstandsrapport udarbejdet af A. Nyholt, der viste, at der ville opstå et
betragteligt renoveringsbehov, hvis vedligeholdelsesindsatsen ikke blev øget.
Der skal tages stilling til, om de afsatte midler for 2019 kan frigives med henblik på øget
vedligeholdelse af græsfodboldbanerne.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der meddeles anlægsbevilling på 700.000 kr. til øget vedligehold af
græsfodboldbanerne
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på
700.000 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Lejre Kommune har i alt 23 græsfodboldbaner, eksklusiv kunstgræsbanerne, hvor der
trænes og spilles kampe. Det er disse 23 græsfodboldbaner, som er omfattet af
indsatsen med forøget vedligeholdelse.
Indsatsen i forhold til de enkelte baner planlægges på baggrund af den udarbejdede
tilstandsvurdering i rapporten fra firmaet A. Nyholt samt en opdeling i 3 forskellige
plejegrupper:
A. Højeste niveau til ekstra belastede træningsbaner
B. Almindeligt niveau til både opvisnings- og træningsbaner
C. Lavt niveau til sekundære arealer med små baner
Indsatsen består blandt andet i ekstra gødning, ekstra klipning, ekstra vertikalskæring,
årlig eftersåning, topdressing samt topløsning.
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Administrationens vurdering
Renoveringen af opvisningsbanen i Hvalsø er gennemført, finansieret af de frigivne
midler for 2016. Desuden er der gennemført øget vedligehold og renovering af
græsfodboldbanerne i 2017 og 2018 på baggrund af den udarbejdede tilstandsvurdering.
Det er denne indsats, der planlægges fortsat i 2019.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat årlige anlægsudgifter for
700.000 kr. for perioden 2016-2019 til øget vedligeholdelse af græsfodboldbaner.
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KF - Frivillig fredag 2019
18.00.00.G00

18/12600

Åben sag

Kultur og fritid
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 deltaget i arrangementet siden 2011 med et ca. gennemsnit på 200
deltagere. På baggrund af erfaringerne primært fra arrangementet sidste år anbefales
nogle ændringer og justeringer af indholdet i arrangementet, såfremt det fortsat skal
afholdes.
Udvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes Frivillig Fredag i 2019, sted for
arrangementet, indførelse af Frivillighedspris og budget til arrangementet

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der afholdes Frivillig Fredag 2019 den sidste fredag i september i Slotsladen på
Ledreborg Gods
2. at der indføres en frivillighedspris på 5.000 kr., som uddeles i forbindelse med
Frivillig Fredag samt at kriterier og proces for Frivillighedsprisen godkendes
3. at udvalget godkender det foreslåede budget på i alt 100.000 kr.
4. at budgettet finansieres med 40.000 kr. fra puljen til kulturelle anliggender samt
25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje. De resterende
35.000 kr. oversendes til Økonomiudvalget for beslutning om finansiering

Beslutningskompetence
Indstillingerne ad 1-3: Udvalget for Kultur & Fritid
Indstilling ad 4: Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Indstillingerne 1- 3 godkendes. Vedr. Frivillighedsprisen er det Udvalget for Kultur og
Fritid der udvælger prismodtager.
Indstilling 4 anbefales.
Udvalget ønsker særskilt fokus på handicaptoiletter og parkering v. arrangementet på
Ledreborg.

Sagsfremstilling
Formål med Frivillig Fredag
Den landsdækkende begivenhed Frivillig Fredag afholdes i år den 27. september 2019.
Nationalt er det Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen ift. Frivillig Fredag.
Intentionen er, at Frivillig Fredag hylder de frivillige, der hver eneste dag gør en forskel
for deres sag eller deres lokalområde. Formålet med Frivillig Fredag er også at vise
kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.
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Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er tænkt som hele Danmarks
festdag for frivillighed. Der lægges op til, at hele september anvendes til, at ”åbne den
frivillige verden op” og invitere flere ind i de frivillige fællesskaber.
Temaet i 2019 er; ”Vil du med?” Ønsket er at få flere med i de frivillige fællesskaber.
Erfaringer fra 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.
Det nationale tema i 2018 var; ”Sammen er vi seje”. Det handlede om lokalt
engagement og den lokale sammenhængskraft, frivillighed er med til at skabe.
Hovednavn var Thomas Blachmann, der talte ind i årets tema. Musikskolens elever
underholdt ved ankomsten og under middagen. Der blev i løbet af aftenen afviklet
”Shout out Loud”, et tidsrum hvor en håndfuld friivillige med en god idé til en indsats
eller et arrangement benyttede sig af muligheden for at få 2 minutter til at præsentere
idéen og netværke med de øvrige deltagere.
En mindre erfaringsopsamling er gennemført med inddragelse af en repræsentant fra
hhv. Folkeoplysningsudvalget, Center for Velfærd & Omsorg, Teknisk Service, Gevninge
IF, Bramsnæs IF samt Center for Sekretariat & Implementering. Der er blandt de
adspurgte generel 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.
Forslag om uddeling af Frivillighedsprisen fra 2019
Udvalget for Kultur & Fritid har foreslået, at der indføres en Frivillighedspris, som skal
uddeles en gang årligt i forbindelse med arrangementet, Frivillig Fredag.
Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til retningslinjer for en
Frivillighedspris.
Der er taget udgangspunkt i, at Frivillighedsprisen gives som en påskønnelse og
anderkendelse af den frivillige indsats i kommunen, der bidrager til at skabe et levende
lokalsamfund, der tiltrækker nye borgere eller skaber livskvalitet for dem, der allerede
bor her. Det kan være i form af frivilligt arbejde fx via foreningsliv, bylaug,
grundejerforening, fællesarrangementer, nabohjælp med videre.
Prisen kan tildeles en frivillig forening, organisation, netværk eller enkeltperson, der har
gjort en særlig indsats. Det foreslås, at prisen uddeles på baggrund af følgende kriterier:
 en særlig frivillig indsats i Lejre Kommune gennem en årrække
 en særlig frivillig indsats for andre mennesker
 at være et godt eksempel for andre
Udvalget for Kultur og Fritid udvælger på baggrund af de indkomne indstillinger årets
prismodtager (Se bilag for beskrivelse af formål, kriterier og proces for Frivillighedsprisen
i Lejre Kommune).
Indhold og form for Frivillig Fredag 2019
 Har en varighed af 4-6 timer, og afholdes fra ca. kl. 16.00 med fokus på, at det
skal være en fest for de frivillige
 Afholdes i egnede, stemningsfyldte lokaler, hvor faciliteterne bidrager positivt til
deltagernes udbytte af arrangementet; herunder at lyd og anden AV,
bordopstilling, parkering, garderobe, toiletter mv. er velfungerende og indrettet
sådan, at arrangementet forløber professionelt
 Der serveres dejlig mad med ordentlig service
 Faciliteteres af en dygtig konferencier med indsigt i frivilliges vilkår
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Programmet for Frivillig Fredag bør veksle mellem oplæg/underholdning, debatter og tid
til at netværke. Emnerne for oplæg og debat bør være relevante, af høj faglig kvalitet og
relatere sig til årets tema.

Bilag:
1 Åben Bilag - Frivillighedspris i Lejre Kommune

17258/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at arrangementet - i endnu højere grad - bør være
en generøs hyldest til de mange frivillige i Lejre Kommune. Dette kan underbygges ved
at forbedre kvalitet af rammer, mad og indhold.
Med uddelingen af en egentlig Frivillighedspris vil arrangementet i endnu højere grad
medvirke til at understøtte det frivillige arbejde i Lejre Kommune.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Som følge af, at arrangementet foreslås opgraderet i forhold til rammer, mad og indhold,
samt at der foreslås afsat 5.000 kr. til uddeling af Frivillighedsprisen 2019, anbefales det
at hæve den samlede økonomiske ramme til afholdelse af Frivillig Fredag 2019 til
100.000 kr. Der var i 2018 afsat samlet 75.000 kr. til afviklingen af Frivillig Fredag.
Udgangspunktet for det udarbejdede budget er et arrangement med 200 deltagere. Med
dette deltagerantal opereres med en kuvertpris på 150 kr. pr. person:
Udgiftspost
Lokaleleje, opdækning m.v.
Underholdning, konferencier, PR m.v.
Frivillighedspris
Forplejning (200 x 150 kr.)
I alt

Beløb
25.000 kr.
40.000 kr.
5.000 kr.
30.000 kr.
100.000 kr.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede i 2018 permanent at deltage i Frivillig
fredag og overførte i den forbindelse 15.000 kr. til Center for Kultur & Fritid.
De 100.000 kr. foreslås finansieret således: 40.000 kr. fra hhv. Udvalget for Kultur &
Fritids pulje til kulturelle anliggender (25.000 kr. + 15.000 kr. overført fra SSÆ), 25.000
kr. fra Folkeoplysningsudvalget samt 35.000 kr., som forelægges Økonomiudvalget til
beslutning om finansiering.
Budgettet justeres, hvis deltagerantallet bliver enten højere eller lavere end de i
budgettet forudsatte 200 deltagere.
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Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019
Der afholdes Bibliotekspolitisk Topmøde i Esbjerg den 11. og 12. april 2019.

