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KF - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Godkendt

Side 1
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Side 2

KF - Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget 2019
18.15.30.P35

19/7656

Åben sag

Resumé
Onsdag den 4. september 2019 kl. 18.00 – 18.30
Der afholdes årligt dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (FOU).
Fra FOU deltager Peter Rasmussen og William S. Jacobsen (formand).
Folkeoplysningsudvalget har forud for dialogmødet meddelt, at de ønsker at drøfte
følgende punkter:
FOU vil gerne på mødet drøfte FOU’s rolle i fremtiden. Med oprettelsen af Lejre
Idrætsunion er en stor del af kontakten og dialogen omkring idrætsforeningerne flyttet
hertil.
FOU ønsker fortsat at være en aktiv spiller på det område, men det kræver, at der fra
politikerne og administrationen er opbakning og fokus på FOU’s arbejde.
Desuden ønsker FOU at drøfte, hvilken rolle man tiltænker FOU i forbindelse med Lejre
Kommunes deltagelse som visionskommune for Bevæg dig for Livet.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Drøftet
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Side 3

KF - Orienteringssager - september
00.22.04.G01

18/13726

Åben sag

Resumé
A. Orientering og status for udbygningen af Allerslev-Hallen
Der gives mundtlig orientering v/centerchef Thure Dan Petersen om tidsplanen for
projektet samt forventet ibrugtagning af den ombyggede hal.
B. Orientering og status for E-sport
Der gives mundtlig orientering v/centerchef Thure Dan Petersen om E-sportsaktiviteter i
Lejre.
C. Orientering og status for etablering af skaterpark i Lejre by
Der gives mundtlig orientering v/centerchef Thure Dan Petersen om status for planerne
om etablering af skaterpark i Lejre by.
D. Aktuelle data og undersøgelser om biblioteket
Leder af Lejre Bibliotek & Arkiv Lunde Ljungberg deltager under punktet og gennemgår
de seneste resultater af aktuelle landsundersøgelser samt relevante data fra Lejre
Bibliotek
E. Evaluering af Kulturmødet Mors
Fælles drøftelse og evaluering af årets kulturmøde på Mors.
F. Vækst med Kultur 2019
Firmaet Have Kommunikation afholder konference under overskriften: Vækst med Kultur
– Danmarks kreative Fremtid. Konferencen afholdes den 26. november på Børsen, og
indeholder et program med talere og indlæg i 3 forskellige spor: Byudvikling, sundhed og
oplevelse. Projektet Futureland er repræsenteret på konferencen ved projektleder Mari
Nygaard Schmidt.
Se mere om konferencen og programmet her.
G. Øvrigt nyt og spørgsmål fra Udvalget
Styregruppen for Bevæg dig for Livet holder første møde den 2. september 2019. Der
gives mundtlig orientering om dagsorden og status på projektet v/centerchef Thure Dan
Petersen.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Taget til orientering.

Lejre Kommune

04-09-2019

Udvalget for Kultur & Fritid

4.

Side 4

KF - Ændrede retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger - herunder lederuddannelse
18.00.00.G00

19/1054

Åben sag

Resumé
En arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag til ændring af
retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.
Forslagene til ændringer vedrører ansøgningsfristerne til pulje til særlige formål,
indførelse af en maksimumgrænse på 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til
særlige formål samt oprettelse af en pulje øremærket til leder- og træneruddannelse.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslaget om at indføre 2 årlige ansøgningsfrister til Folkeoplysningsudvalgets
pulje til folkeoplysende foreninger godkendes
2. at forslaget om en maksimal grænse for støttebeløb på 25.000 kr. fra puljen til
særlige formål godkendes
3. at forslaget om oprettelse af særlig pulje til lederuddannelse godkendes

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at pege
på mulige ændringer af de nuværende retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger.
Ændret ansøgningsfrist
Arbejdsgruppen foreslår, at retningslinjerne ændres, så der ikke længere er mulighed for
løbende ansøgning til puljen til særlige formål. Fremover vil der i stedet være to årlige
ansøgningsfrister til puljen til særlige formål - den 1. april og den 1. november.
Behandlingen af ansøgningerne vil ske på møder i Folkeoplysningsudvalget i henholdsvis
maj/juni og december. Begrundelsen for, at der ønskes 2 faste ansøgningsfrister er at
undgå ”først-til-mølle” princippet.
Maksimum på støttebeløb
Arbejdsgruppen foreslår, at der fremover indføres en maksimumsgrænse for støttebeløb
fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til særlige formål på 25.000 kr.
Midler til lederuddannelse
Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes en pulje til leder,-træner- og
instruktøruddannelse. En mulighed som er efterlyst af foreningerne, og som kan være
med til at understøtte arbejdet med Bevæg dig for livet.
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Arbejdsgruppen foreslår, at der årligt afsættes 3 pct. af de midler, der afsættes til de
frivillige folkeoplysende foreninger, til lederuddannelse.
Alle forslag til ændringer indarbejdes i retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at 2 ansøgningsfrister for Folkeoplysningsudvalgets
pulje til særlige formål vil give en mere ”jævn fordeling” af ansøgningerne.
I forhold til forslaget om at indføre en maksimal grænse for tilskud på 25.000 kr. er
vurderingen, at det samlet set vil give mulighed for at imødekomme flere ansøgninger.
Øremærkede midler til lederuddannelse vurderes at højne kvaliteten af det arbejde, der
udføres i de frivillige folkeoplysende foreninger.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
De 2 forslag med økonomisk indhold finansieres inden for den nuværende ramme til de
midler, der er afsat til de frivillige folkeoplysende foreninger.
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KF - Program for Frivillig Fredag + Frivillighedsprisen 2019
20.00.00.A00

18/13888

Åben sag

Resumé
Frivillig Fredag er en årligt tilbagevendende national frivillighedsdag, der holdes den
sidste fredag i september. Formålet med dagen er at hylde og skabe opmærksomhed om
det frivillige arbejde.
Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på møde den 26. marts 2019, at der igen i år
afholdes Frivillig Fredag i Lejre Kommune fredag den 27. september 2019 i Slotsladen på
Ledreborg, og godkendte i den forbindelse et samlet budget på 135.000 kr. til
arrangementet.
KB vedtog desuden, at der fra i år i forbindelse med Frivillig Fredag uddeles en
frivillighedspris på 5000 kr. i Lejre Kommune. Modtager vælges på baggrund af indstilling
fra Udvalget for Kultur & Fritid.
I denne sag præsenteres programmet for Frivillig Fredag 2019 samt proces for
udvælgelse af modtager af Frivillighedsprisen 2019.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at programudkastet tages til orientering
2. at modtager af Frivillighedsprisen i Lejre Kommune 2019 besluttes

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Ad. 1 blev taget til orientering
Ad. 2 udvalget besluttede, hvem der modtager frivillighedsprisen 2019.

Sagsfremstilling
Baggrund
Den landsdækkende begivenhed Frivillig Fredag afholdes i år den 27. september 2019.
Nationalt er det Frivilligrådet under Kulturministeriet, der koordinerer indsatsen ift.
Frivillig Fredag.
Intentionen med dagen er at hylde 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 det frivillige arbejde.
Frivillig Fredag finder altid den sidste fredag i september og er tænkt som hele Danmarks
festdag for frivilligheden. Det overordnede tema i 2019 er ”Vil du med?”.
Det er besluttet, at der fra 2019 indstiftes en Frivillighedspris i Lejre Kommune.
Frivillighedsprisen skal påskønne og anerkende den frivillige indsats i kommunen. En
indsats som går hånd i hånd med strategien Vores Sted, som blandt andet ønsker at
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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.
Forslag til program for Frivillig Fredag 2019
På baggrund af evalueringen af sidste års arrangement er der udarbejdet følgende
foreløbige program for Frivillig Fredag 2019 i Slotsladen, Ledreborg, hvor det primære
formål er at fejre og hædre de frivilliges indsats:
Kl. 17.00
Kl. 17.30
Kl. 17.40
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.50
18.30
19.15
20.00

Dørene åbner – Musikskolen spiller
Velkomst v/borgmester Carsten Rasmussen
Uddeling af Frivillighedsprisen i Lejre
Kommune 2019 v/udvalgsformand Claus
Jørgensen
Musikalsk indslag
Festmiddag
Underholdning v/komiker Andreas Bo
Farvel og tak for i år

Frivillighedsprisen i Lejre Kommune
Frivillighedsprisen er på 5.000 kr. og uddeles årligt ifm. Frivillig Fredag. 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. 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
Proces for udvælgelse
Udvalget for Kultur & Fritid udvælger på baggrund af de indkomne indstillinger årets
prismodtager.
Vedhæftet er liste over de indkomne indstillinger med begrundelser. Administrationen
orienterer mundtligt om administrationens indstilling på udvalgets møde den 4.
september 2019. På denne baggrund drøfter udvalget de indstillede kandidater og
udvælger årets prismodtager.

Bilag:
1 Åben Bilag - Indstillinger til Frivilighedsprisen

67615/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der med det foreslåede arrangement lægges op til en
Frivillig Fredag, der hylder og fejrer det frivillige arbejde og de frivillige, der udfører det.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.
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Økonomi og finansiering
Der er et budget på 135.000 kr. til Frivillig Fredag, jf. beslutning i KB den 26. marts
2019.
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KF - Den selvejende institution Tadre Mølle - vedtægtsændring,
driftsaftale og tilsyn
19.03.00.A08

19/2806

Åben sag

Resumé
Naturstyrelsen har pr. 31. december 2018 overdraget Tadre Mølle til Den selvejende
institution Tadre Mølle (herefter DSI-Tadre Mølle).
Bestyrelsen i DSI-Tadre Mølle ønsker, at Lejre Kommune bliver tilsynsmyndighed for
DSI-Tadre Mølle og har i samarbejde med administrationen udarbejdet oplæg til
administrationsgrundlag for et tilsyn af DSI-Tadre Mølle.
I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 har kommunalbestyrelsen øget
driftsbudgettet med 100.000 kr. til i alt 146.000 kr. Derfor fremlægges oplæg til ændret
driftsstøtteaftale.
På grund af overtagelsen er det nødvendigt med mindre ændringer af vedtægterne.
Derfor forelægges også oplæg til ændrede vedtægter for DSI-Tadre Mølle som selvejende
institution.
Der skal således i sagen tages stilling til følgende: Om Lejre Kommune vil være
tilsynsmyndighed, ændret forslag til vedtægter og ændret forslag til driftsstøtteaftale.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at det godkendes, at Lejre Kommune indgår som tilsynsmyndighed for DSI-Tadre
Mølle
2. at oplægget til ændrede vedtægter for DSI-Tadre Mølle godkendes
3. at driftsstøtteaftale for driftstilskuddet fra Lejre Kommune godkendes

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Tadre Mølle
Tadre Mølle er en af de sidste af i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i
Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods. Møllen er stadigvæk fuldt funktionsdygtig og
fungerer i dag som blandt andet udstilling, kulturhistorisk museum og besøgssted. Tadre
Mølle er en af de markante historiske destinationer i Lejre Kommune og tiltrækker årligt
mange besøgende. I 2018 var 7700 besøgende forbi Tadre Mølle.
Administrationsgrundlag for tilsyn
DSI-Tadre Mølles bestyrelse har anmodet Lejre Kommune om at indtræde som
tilsynsmyndighed. Lejre Kommune yder et væsentligt tilskud til driften af Tadre Mølle og
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er i forvejen repræsenteret i DSI-Tadre Mølles bestyrelse med to medlemmer: Christian
Plank (F) og Line Jacobsen (V).
DSI-Tadre Mølle er, jævnfør vedlagte erklæring, omfattet af § 1, stk. 4, nr. 6-7 i lov om
fonde og visse foreninger. DSI-Tadre Mølle er som følge heraf undtaget for hovedparten
af fondslovens bestemmelser. Erklæringen forudsætter dog en vis grad af tilsyn og
kontrol fra Lejre Kommunes side.
Administrationen har derfor udarbejdet forslag til administrationsgrundlag for tilsyn af
DSI-Tadre Mølle. Tilsynet omfatter blandt andet, at Lejre Kommune skal godkende eller
sikre:
 Årligt forslag til budget og regnskab samt beslutningsreferat fra bestyrelsens
godkendelse af årsregnskabet forelægges Udvalget for Kultur & Fritid. DSI-Tadre
Mølles årsregnskab vil som udgangspunkt blive revideret af en af bestyrelsen
valgt revisor
 Forhåndsgodkende ekstraordinære dispositioner
 Plan for bygningsvedligeholdelse, samt hvorvidt denne plan følges jf.
driftsstøtteaftale for det årlige tilskud fra Lejre Kommune
Vedtægtsændringer
I tråd med ønsket om tilsyn er det ligeledes indført i vedtægterne, at budgetforslag (§ 9)
og årsregnskab (§ 11) sendes til Lejre Kommune til gennemgang og godkendelse.
Desuden skal Lejre Kommunes kommunalbestyrelse godkende ændringer i vedtægterne.
Hvis DSI-Tadre Mølle opløses, skal Lejre Kommune kontaktes med henblik på at drøfte,
hvordan formålet med DSI-Tadre Mølles drift og ejendom kan videreføres (§ 13).
Endvidere er sammensætningen af bestyrelsen ændret, så der fremover indgår en
repræsentant fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening og de historiske foreninger i
Lejre Kommune.
Det er specificeret, at bestyrelsesmedlemmer ikke modtager vederlag for
bestyrelsesarbejdet (§ 6).
Ændret driftsstøtteaftale
Med budgetaftale 2019 blev driftstilskuddet til DSI-Tadre Mølle forhøjet med 100.000 kr.,
så driftsstøtten i alt udgør 146.000 kr. i 2019.
I driftsstøtteaftalen opridses formålet med tilskuddet:
 At yde tilskud til DSI-Tadre Mølles drift
 At yde tilskud til vedligehold af ejendommen baseret på Rambølls bygningssyn
inklusiv investeringsbehov 10 år frem fra 2017
Driftsstøtteaftalen forudsætter, at der hvert femte år udarbejdes et nyt bygningssyn
inklusiv investeringsbehov. Næste rapport skal derfor udarbejdes i 2022.
Driftsstøtteaftalen er gældende, så længe Lejre Kommune yder tilskud til DSI-Tadre
Mølle, eller indtil aftalen opsiges af en af parterne.
I forbindelse med overdragelse af Tadre Mølle fra Naturstyrelsen til DSI-Tadre Mølle, har
der været en nu afsluttet matrikulær sag i administrationen vedrørende etablering af
vejadgang.

Bilag:
1 Åben - Udkast administrationsgrundlag for tilsyn DSI-TM 12. august 62463/19
2019.pdf
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2 Åben - Bilag 2 - Erklæring om Tadre Mølle.pdf
3 Åben - Driftsstøtteaftale DSI-TM 15. august.pdf
4 Åben Bilag - Udkast til ændrede vedtægter for DSI - TM

62465/19
63359/19
65233/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, efter gennemgang af de ændrede vedtægter, at de lever op
til de juridiske og lovgivningsmæssige krav, der stilles i forbindelse med oprettelse og
drift af en selvejende institution.
Det er administrationens vurdering, at DSI-Tadre Mølle med overtagelsen af møllen får
bedre mulighed for at søge fondsmidler til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder med
videre.

Handicappolitik
Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Der har været foretaget 2 forskellige bygningstilsyn af Tadre Mølle. Naturstyrelsen fik i
2017 foretaget et bygningstilsyn ved firmaet Rønnow Arkitekter A/S. Lejre Kommune fik
ligeledes i 2017 udarbejdet en rapport af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.
De samlede anslåede udgifter til vedligehold og drift beløber sig ifølge Rambøll til 4,21
mio. kr. over en 10-årig periode, svarende til i gennemsnit 421.000 kr. årligt. Såfremt
Lejre Kommunes tilskud på i alt 146.000 kr. fastholdes, vil differencen, som DSI-Tadre
Mølle skal skaffe i yderligere i indtægter være i størrelsesordenen 275.000 kr. årligt for
at kunne opfylde de forudsætninger, der anbefales af Rambøll. Denne vurdering er
baseret på, at opgaverne udføres af betalte håndværkere.
Administrationen har drøftet dette med DSI-Tadre Mølles bestyrelse, og tilbagemeldingen
har været, at en del af arbejdet fortsat vil kunne udføres af de frivillige, ligesom den også
forventer muligheder for fondsfinansiering.
DSI-Tadre Mølle har med afsæt i rapporten fra Rambøll udarbejdet et forslag til
driftsbudget for 2019.
DSI-Tadre Mølle – driftsbudget for 2019 (udarbejdet november 2018):
Indtægter
Lejeindtægter ROMU
Forpagtningsafgift H.K.S. kontrakt (uden
moms)
Tilskud fra Lejre Kommune aftale 2016-2019
Fondsindtægter/legater/tilskud/gaver
Tilskud fra Lejre Kommune – ny aftale for
2019
Indtægter i alt
Udgifter
Toiletter drift rensningsanlæg/vedligehold
byg/inventar
Vedligehold areal/stier/dæmning/broer m.v.
Vedligehold bygninger indvendig/udvendig jf.
Rambøll

62.000
13.000
46.000
50.000
100.000
271.000

-15.000
-8.000
-175.000
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Administration/sekretariat
Div. udgifter (rottebekæmpelse, møder,
skorstensfejer)
Vedligehold trampesti
Bygningsforsikring
Vedligehold af dræn og kloak/oprensning
Udgifter i alt:

-5.000
-1.500
-20.000
-30.000
-16.500
-271.000
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KF - Anlægsregnskab for renovering af Sæby Gershøj Svømmebad
82.00.00.G00

17/1139

Åben sag

Resumé
I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af Sæby-Gershøj
svømmebad, særligt med henblik på at opgradere det eksisterende bassin- og
vandbehandlingsanlæg.
Da det ifm. med opstarten af arbejdet blev konstateret, at der var opstået fliseskader
ved overløbskanter og opkanter, besluttede Kommunalbestyrelsen (KB) den 19. juni
2017 at udvide renoveringsprojektet Sæby Gershøj Svømmebad med renovering af
overløbs- og opkanter til estimeret ca. 470.000 kr.
Udbuddet af denne del af renoveringsprojektet viste, at omkostningerne var betragteligt
dyrere end estimeret, idet billigste bud var på 1,1 mio. kr. KB besluttede på den
baggrund at meddele anlægsbevilling på 1.010 mio. kr. og samtidig operere med en ny
model, hvor renoveringsprojektet for udskiftning af flisebelægning og dele af den
bagvedliggende beton blev opdelt, så renoveringsprojektet kom til at løbe over mere end
1 år.
I denne sag anmodes Kommunalbestyrelsen om at godkende det endelige
anlægsregnskab for renoveringen af Sæby Gershøj Svømmebad.

Indstilling
[Direktionen indstiller:
1. at anlægsregnskabet for renovering af Sæby Gershøj Svømmebad godkendes

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling
Sæby Gershøj Svømmebad er oprindeligt fra 1975 og kommunalt ejet, men drives af en
gruppe frivillige, der driver bassinet i sæsonen fra maj til september
Rådgivningsfirmaet Rambøll gennemgik i 2016 bassin mv. og udarbejdede en
tilstandsrapport. I rapporten konkluderes det, at bassinet med tilhørende
vandbehandlingsanlæg ikke opfylder gældende lovgivningsmæssige krav til
svømmebassiners indretning og vandkvalitet.
Det var derfor nødvendigt med en opgradering af vandgennemstrømningen gennem
bassinet og en udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Desuden skulle tidligere
renoveret beton udskiftes, og bassinet reetableres med fliser m.v.
Dette renoveringsprojekt blev udbudt i foråret 2017, og renoveringsarbejdet ifm.
vandbehandlingsanlægget påbegyndt. I den forbindelse blev det konstateret, at der var
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opstået fliseskader ved overløbs- og opkanter. En gennemgang af skaderne viste, at det
var nødvendigt at udskifte flisebelægning og dele af den bagvedliggende beton.
Denne del af renoveringsprojektet blev udbudt den 31. juli 2017 ud fra et estimeret
budget på 470.000 kr. Mindstebuddet var på 1,1 mio. kr. – blandt andet fordi Rambøll i
budgetoverslaget havde fejlvurderet omfanget af nedbrydningsarbejder ift. mængden af
dårlig beton. Dette havde afsmittende virkning ift. behovet for ny beton samt for
flisearbejdet.
På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. september 2017,
at renoveringsprojektet for Sæby Gershøj Svømmebad skulle opdeles med opstart i
sensommeren 2017, hvor beton bortskaffes og genopbygges, hvorefter fliserne i foråret
2018 skulle genopbygges. Samtidig blev der meddelt anlægsbevilling på 1.013.600 kr. til
denne del af renoveringsprojektet.

Bilag:
1 Åben Bilag - Afslutning vedr. anlægsprojektet renovering af Sæby-Gershøj 62570/19
svømmebad - Anlægsregnskab for renovering af Sæby-Gershøj
svømmebad.pdf

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at anlægsregnskabet kan afsluttes.

Handicappolitik
Sagen indeholder ikke nogen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Kommunalbestyrelsen har i 2016 og 2017 afsat en anlægsbevilling på i alt 2.981.900 kr.
til renovering af Sæby Gershøj Svømmebad fordelt på 2.381.900 kr. i 2017 og 600.000
kr. i 2018.
Til renoveringen er i alt brugt 3.065.721 kr., heraf 1.899.321 kr. i 2017, 1.040.061 kr. i
2018 og 126.339 kr. i 2019, jf. vedlagte anlægsregnskab for renoveringen af Sæby
Gershøj Svømmebad.
Samlet er der et merforbrug på 83.839 kr.
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KF - Frigivelsessag. Nationalparkpulje 2019
01.05.00.G01

19/7835

Åben sag

Resumé
I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 og overslagsår blev der afsat 500.000 kr.
årligt i perioden 2017-2020 til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark
Skjoldungernes Land for at værne om Lejre kommunes natur mv.
Der skal tages stilling til, om der kan frigives midler med henblik på at iværksætte en
række aktiviteter i samarbejde med Nationalparken.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der meddeles anlægsbevilling på 205.000 kr. til aktiviteter og indsatser i
samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på
450.000 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Siden færdiggørelsen af Nationalparkplanen 2017-2023 har Lejre Kommune og
Nationalpark Skjoldungernes Land samarbejdet om flere projekter. Der har blandt andet
været samarbejde om udarbejdelse af kortplancher, vejskilte og forbedring/udvidelse af
Skjoldungestierne. Der koordineres løbende mellem Nationalparken og relevante
fagcentre i Lejre Kommune.
Der arbejdes i øjeblikket med en række projekter, som forventes gennemført i 2019.
Til rådighed
450.000kr
Forslag til projekter
Etablering af shelter
Nationalparkafmærkning (skiltning)
Opdatering af Skjoldungestierne

Estimeret budget
50.000kr
80.000kr
75.000kr

Bilag:
1 Åben Anlægsbeskrivelse - Nationalparkpulje

63271/19
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at de foreslåede indsatser i samarbejde med Nationalpark
Skjoldungernes Land opfylder formålet med puljen om at værne om Lejre Kommunes
natur mv.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Der er i det oprindelige budget 2019 afsat 500.000 kr. Der er anvendt 100.000 kr. til
udviklingsplan for Skjoldungestierne, og der er overført et mindreforbrug på 50.000 kr.
fra 2018. Puljen for 2019 er derfor som udgangspunkt 450.000 kr. Med de anbefalede
prioriteringer er det udisponerede beløb i 2019 på 245.000 kr.
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TM - Udvikling og samarbejde om Skjoldungestien
01.05.15.P22

19/4720

Åben sag

Center for Teknik & Miljø, Afdelingen for Natur & Miljø
Resumé
Der er udarbejdet en udviklingsplan for Skjoldungestien. Planen nytænker rutens
identitet og sætter nye retningslinjer for skiltning og faciliteter på ruten. For at sikre den
fremtidige udvikling og drift af ruten, er der udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale
mellem Nationalparken og Lejre kommune.
Denne sag behandles også af Udvalget for Kultur & Fritid med indstilling om, at Lejre
Kommunes andel af udgifter finansieres af de midler, som under Udvalget for Kultur &
Fritid er afsat til anlægsprojekter i Nationalpark Skjoldundernes Land i budget 2020.
Sagen forelægges desuden for Udvalget for Erhverv & Turisme til orientering.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at Udviklingsplanen for Skjoldungestien tages til efterretning.
2. at samarbejdsaftalen godkendes med følgende korrektioner:
 at alle nye faciliteter og ruteforlængelser, der medfører øget drift skal
godkendes af Lejre Kommune inden nye aftaler indgås og inden etablering,
således at det sikres at driftsbudgettet tilpasses de faktiske udgifter.
 at udvikling af ruten og nye faciliteter sker i et samarbejde mellem
Nationalparken og Lejre Kommune.
3. at der i budgetforslag 2020 – 2023 indarbejdes 70.000 kr. i 2020 og 40.000 kr. i
2021 og frem på bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan til brug for stier i
nationalparken.
4. at bevillingen finansieres af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 269 Nationalpark
med 70.000 kr. i 2020, 90.000 kr. i 2021 og 40.000 kr. i 2022 og frem.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Sagen forelægges Udvalget for Teknik & Miljø, da etablering og drift af rekreative stier
hører under Udvalget for Teknik & Miljø.
Sagen forelægges Udvalget for Kultur & Fritid, da genforhandling af lodsejeraftaler og
nye faciliteter på ruten foreslås finansieret af de midler, der er afsat til anlægsprojekter i
Nationalpark Skjoldungernes Land, der er placeret under Udvalget for Kultur og Fritid.
Sagen forelægges til orientering for Udvalget for Erhverv & Turisme, da stien har et
turismemæssigt sigte.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-09-2019
Indstillingerne anbefales.
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Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Udviklingsplan for Skjoldungestien
Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2018, at Lejre Kommune sammen med
Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land skulle udarbejde en
udviklingsplan for Skjoldungestien og afsatte i den forbindelse 200.000 kr. Der blev valgt
et eksternt rådgiverfirma til opgaven, Norrøn. Udviklingsplanen for Skjoldungestien er nu
færdig. Udviklingsplanen nytænker rutens identitet, og sætter nye retningslinjer for
hvordan ruten skal skiltes, og hvordan bænke, formidlingsstandere og shelters skal se
ud. Som led i arbejdet blev der ligeledes udviklet en tilstandsrapport for Skjoldungestien.
Materialet fra rådgiver er vedlagt som bilag 1-4: 1. Ny identitet for Skjoldungestien, 2.
Udviklingsplan for Skjoldungestien, 3. Tilstandsrapport for Skjoldungestien, 4. Nyt stikort
til Skjoldungestien.
Samarbejdsaftale for realisering af udviklingsplan
Kommunerne står for drift og vedligeholdelse af ruten i dag. Driften består primært af
slåning af stisystemet, beskæring af beplantning langs ruten, udskiftning af
piktogrammer til vejvisning samt tilsyn og vedligeholdelse af trækfærge.
Nationalparken har indsendt et forslag til en samarbejdsaftale for Skjoldungestierne, der
fastlægger nogle overordnede retningslinjer for den videre udvikling og drift af ruten som
helhed.
Samarbejdsaftalen indeholder forslag til den fremtidige økonomiske fordeling af udgifter
til anlæg, drift af stien, genforhandling af de 10-årige aftaler, samt den skriftlige og
digitale formidling. Udkast til samarbejdsaftale om Skjoldungestien er vedlagt som bilag.
Af samarbejdsaftalen fremgår, at Nationalparken hovedsageligt står for anlægsudgifter
og Lejre Kommune bliver ansvarlig for driften. Udgiften til kompensation til lodsejere i
forbindelse med genforhandling af de 10-årige aftaler for ruten deles ligeligt mellem
Nationalparken og Lejre Kommune. De eksisterende 10-årige lodsaftaler udløber i 2021.
Det er estimeret, at kompensation til forlængelse af lodsejeraftalerne, vil være ca.
70.000 kr. Nationalparken arbejder på at udvide Skjoldungestien til Aastrup Kloster og til
Gevninge. Det er estimeret, at kompensation til udvidelse af Skjoldungestien vil være ca.
50.000 kr. Udgiften til kompensation til lodsejere ved udvidelse af ruten deles også
ligeligt mellem Nationalparken og Lejre Kommune.

Bilag:
1
2
3
4
5
6

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Ny identitet for Skjoldungestien
Udviklingsplan for Skjoldungestien
Tilstandsrapport for Skjoldungestien
Nyt stikort til Skjoldungestien
Udkast til Samarbejdsaftale om Skjoldungestierne
Forventet budget til implementering af udviklingsplan
Skjoldungestien i Lejre Kommune

Udtalelser
Ikke relevant.

46701/19
46702/19
46704/19
46705/19
46700/19
for 63109/19
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Administrationens vurdering
Udviklingsplanen for Skjoldungestien
Det er administrationens vurdering, at udviklingsplanen for Skjoldungestien danner et
godt grundlag for det videre arbejde med udviklingen af rutens identiet i form af
fortællinger og oplevelser i de enkelte lokalområder, og som helhed. Der er god fokus på
de særlige lokale landskabsoplevelser som brugerne husker tydeligt fra turen og på
fortællingerne fra kulturhistorien.
De foreslåede faciliteter i udviklingsplanen er skitser, som i den endelige projektering og
etablering kan tilpasses det konkrete landskab og kulturmiljø. Det er administrationens
vurdering, at nogle faciliteter er mest egnet til urbane miljøer tæt på eksisterende
bebyggelse, mens andre godt kan etableres i områder med stor landskabelig- og
kulturhistorisk værdi. I forbindelse med planlægningen af nye faciliteter langs ruten, vil
administrationen sikre at bygninger indpasses i omgivelserne og ikke fremstår
skæmmende.
Samarbejdsaftale
Det er administrationens vurdering, at en formel samarbejdsaftale om Skjoldungestien er
ønskelig for at skabe klare rammer for det fremtidige samarbejde med realiseringen af
udviklingsplanen. Det er administrationens vurdering, at samarbejdsaftalen berører de
vigtigste emner, herunder ansvarsfordeling og økonomi.
Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune skal være med til at beslutte nye
faciliteter på ruten, ruteforlængelser samt igangsætning af anlægs- og
udviklingsprojekter på ruten, da Lejre Kommune efterfølgende vil skulle stå for den
fremtidige drift og vedligeholdelse. Derfor anbefaler administrationen, at denne
forudsætning bliver indarbejdet i samarbejdsaftalen. Nationalparken har oplyst, at dette
også er deres intension, og at de er enige i at forudsætningen bør indarbejdes i aftalen.

Handicappolitik
Forhold omkring tilgængelighed for funktionshæmmede er i nogen grad indarbejdet i
udformningen af shelterne.

Økonomi og finansiering
Nationalparken har udarbejdet et foreløbigt budget for implementering af
udviklingsplanen for hele Skjoldungestien. Budget er vedlagt som bilag. Samlet vil der
være anlægsudgifter for ca. 3,1 mio. kr., som udgangspunkt afholdes af Nationalparken.
Herudover vil der komme driftsudgifter og andel af lodsejerkompensation, som skal
afholdes af Lejre Kommune.
Driftsudgifter til Skjoldungestien
Godkendes samarbejdsaftalen er Lejre Kommune forpligtet til fortsat at vedligeholde
Skjoldungestierne og trækfærgen.
De økonomiske udgifter til vedligehold af ruten kan opdeles i A) basisvedligeholdelsen,
der består af et minimum af græsklipninger, beskæringer og udskiftning af skilte, B)
vedligehold af trækfærgen, hvilket udføres at eksternt firma og hvor udgiften deles med
Roskilde Kommune, samt C) ekstraordinær vedligehold, som er renovering af broer,
gangbroer, opdatering af formidlingsplancher, udbedring af stiernes belægning, mv.
Den ekstraordinære vedligehold vurderes fra år til år, i 2018 var der ekstraarbejder for
ca. 23.000 kr. Der ligger dog flere større forestående renoveringsopgaver og
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anlægsarbejder på ruten, som der pt. ikke er midler til i driftsbudgettet. De nuværende
midler til drift af Skjoldungestien afholdes af bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan.
Eksisterende driftsudgifter til
Skjoldungestien
A) Basisvedligehold af Skjoldungestien
B) Trækfærgen, tilsyn og vedligehold
C) Afholdte ekstraordinære udgifter til
vedligehold af Skjoldungestien

30.000 kr. årligt, fast aftale.
5.500 kr. årligt. for hhv. Lejre og Roskilde
Kommune.
Ca. 0- 25.000 kr. årligt.

Omfanget af de kommende udgifter til vedligeholdelse af forlængelsen af Skjoldungestien
samt nye faciliteter på ruten er ikke kendt. Administrationen skønner, at de kommende
vedligeholdelsesudgifter vil være omkring ca. 40.000 kr. årligt.
Genforhandling af lodsejeraftaler på Skjoldungestien
Da aftalerne for Skjoldungestien er tegnet som 10-årige aftaler i 2011, vil der ultimo
2020/primo 2021 være behov for midler til gentegning af aftalerne med lodsejerne.
Udgiften til kompensation i forbindelse med lodsaftalerne i 2011 var ca. 100.000 kr.
Administrationen forventer at kompensationen samlet vil være ca. 140.000 kr. Med en
medfinansiering fra Nationalparken, vil Lejre Kommune have en udgift på ca. 70.000 kr.
til kompensation til genforhandling af lodsejeraftalerne.
For at kunne udvide Skjoldungestien til Aastrup Kloster og til Gevninge skal der ligeledes
laves aftaler med lodsejerne på de nye ruter. Administrationen forventer, at
kompensationen samlet vil være ca. 100.000 kr. Med en medfinansiering fra
Nationalparken, vil Lejre Kommune have en udgift på ca. 50.000 kr. i 2021.
Administrationen anbefaler at disse udgifter finansieres af anlægspulje Nationalparken.
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10. KF - Årsplan 2019, status
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
På sit møde d. 30. januar godkendte Udvalget for Kultur & Fritid årsplan 2019. I denne
sag præsenterer administrationen ved direktionen en kort status på arbejdet med
årsplanen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status for årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Sagen udsat.

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes
 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.
Følgende 2 indsatser fremgår af årsplanen men er enten forsinkede eller anbefales at
udgå helt af årsplanen. Begrundelse herfor fremgår nedenfor:
Mål 9, Bibliotek/Folkeskole - det undersøges, om der kan skabes synergi ved et
tættere samarbejde mellem skolebibliotek og Folkebibliotek
Konkret undersøges og beskrives potentialet på Osted Skole/Folkebiblioteket i Osted
Indsatsen er forsinket, idet indsatsen på grund af pres på ressourcer er udskudt til 2020,
hvor der udarbejdes en egentlig procesplan for indsatsen i tæt samarbejde mellem
biblioteket og Osted Skole.
Status på årsplan 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Status, årsplaner til UKF 2019.docx

65447/19
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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 og tilpasset i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning d.
25. juni 2019.
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11. KF - Skovbegravelsesplads i Lille Knapsø Bakke Skoven
01.00.00.P19

18/6096

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2018, at administrationen
skulle arbejde videre med indgåelse af aftale om etablering af en skovbegravelsesplads i
skoven ved Ledreborg Gods.
Administrationen har forhandlet vilkår for etablering af skovbegravelsespladsen med
Ledreborg Gods og Skovbegravelse ApS. Der er givet landzonetilladelse og opnået
dispensation fra Fredningsnævnet til etablering af pladsen.
I denne sag forelægges det endelige aftalegrundlag til godkendelse.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at Kommunalbestyrelsen godkender aftalegrundlaget for etablering af
skovbegravelsespladsen
2. at Kommunalbestyrelsen godkender vedtægt for Lejre Kommunes
urnebegravelsesplads i Lille Knapsø Bakke Skoven
3. at administrationen bemyndiges til at udarbejde og fremsende ansøgning til
Kirkeministeriet om godkendelse af skovbegravelsespladsen
4. at taksten for en urnebegravelsesplads fastsættes til 5.900 kr. og indarbejdes i
takstkataloget.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2018, at administrationen
skulle arbejde videre med etablering af en kommunal skovbegravelsesplads i Lejre
Kommune. Beslutningen blev truffet i forlængelse af en henvendelse fra Ledreborg Gods,
som er interesseret i at etablere en urnebegravelsesplads i skoven ved Ledreborg Gods.
Ledreborg Gods sendte den 29. november 2018 formel ansøgning til Lejre Kommune om
etablering af en skovbegravelsesplads i Lille Knapsø Bakke Skov (bilag 1).
Skovbegravelsespladsen vil have en størrelse på cirka 4,3 ha.
Kommunal begravelsesplads
Det har siden 2008 været lovligt for kommuner at etablere en kommunal
begravelsesplads med hjemmel i Lov om begravelse og ligbrænding. Kirkeministeriet skal
godkende oprettelsen af en kommunal begravelsesplads, og det er her en forudsætning,
at kommunen har det overordnede ansvar for pladsen. Det betyder, at der som
udgangspunkt skal oprettes en administration samt tilsyn for begravelsespladsen. Der er
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dog ikke noget til hinder for, at administration, drift og vedligeholdelse varetages af
tredjemand. Tilsynet kan derimod ikke uddelegeres.
Kommunen har mulighed for at placere begravelsespladsen på såvel kommunal som
privat grund. Hvis pladsen placeres på privat grund, skal kommunen sikres råderet over
arealet i en periode på minimum 10 år fra sidste urnenedsættelse af hensyn til
gravfreden.
Aftalegrundlaget
I konstruktionen med en skovbegravelsesplads ved Ledreborg Gods er der tre parter
involveret: Lejre Kommune, Ledreborg Gods og Skovbegravelse ApS.
Ledreborg Gods er ejer af den skov, hvor skovbegravelsespladsen ønskes etableret.
Ledreborg Gods stiller i den forbindelse et stykke af skoven til rådighed for
begravelsespladsen, som bortforpagtes vederlagsfrit til Lejre Kommune. Dette forhold
reguleres i en forpagtningsaftale (bilag 2). Der vil blive tinglyst en servitut på
ejendommen, som sikrer, at Lejre Kommune råder over arealet og at arealet er fredet 10
år efter nedsættelse af sidste urne.
Ledreborg Gods forestår den daglige drift af skovbegravelsespladsen. Det indebærer
blandt skovpleje, oprydning, fremvisning af begravelsespladser og urnenedsættelse.
Forholdet reguleres i en driftsaftale mellem Ledreborg Gods og Lejre Kommune (bilag 3).
Skovbegravelse ApS står for den daglige administration af skovbegravelsespladsen, og
forholdet reguleres i to aftaler – en mellem Lejre Kommune og Skovbegravelse ApS
(bilag 4) og en mellem Ledreborg Gods og Skovbegravelse ApS. Skovbegravelsesplads
ApS sikrer kortmateriale over begravelsespladsen med præcis placering af hver enkelt
urne, og fører elektronisk begravelsesprotokol.
Opsigelsesbestemmelser
Der er i aftalerne indarbejdet følgende opsigelsesvarsler:
 Forpagtnings- og driftsaftalen med Ledreborg er uopsigelig for Lejre Kommune.
 Forpagtnings- og driftsaftalen med Ledreborg kan opsiges af Ledreborg Gods med
et varsel på 12 måneder til ophør 10 år efter den sidste urnenedsættelse.
 Administrationsaftalen med Skovbegravelse ApS kan opsiges af begge parter med
et på 12 måneder. De første 6 år er dog uopsigelige for begge parter.
Ledreborg Gods begrunder uopsigeligheden med, at det er en moralsk forpligtelse at
sikre gravpladsens beståen mange generationer ud i fremtiden, så de borgere, der
forhåndsreserverer og køber urnegravpladser kan stole på, at pladsen stadig eksisterer,
når en urne er sat ned eller en forhåndsreservation skal benyttes. Godset oplyser, at
skovbegravelsespladsen markant ændrer brugen af skoven, da der herved lægges en
ekstra fredning ned over skoven. Skovbegravelsespladsen er derfor en langsigtet
investering for godset.
Pris
Prisen for en urnebegravelse skal fastsættes af kommunen og fremgå af kommunens
takstregulativ.
Ifølge oplæg fra Skovbegravelse ApS og Ledreborg Gods udgør basispris for en
urnebegravelse 5.900 kr., som dækker administration, nedsættelse og en
fredningsperiode på 10 år. Ved begravelser i weekender/helligdage kan der tilkomme et
gebyr, ligesom der kan tilkøbes andre ydelser.
Til sammenligning koster en urnebegravelsesplads på en kirkegård i kommunen
minimum 5.100-6.500 kr., afhængig af, om der vælges skovkirkegård eller
græsgravsted.
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Det er muligt at forhåndsreserve et gravsted mod betaling af et gebyr, som modregnes
prisen på begravelsespladsen, når denne skal benyttes.
Betaling sker til Ledreborg Gods, som forestår den daglige drift. Ledreborg Gods er
ansvarlig for afregning af administrationsudgiften, som skal tilgå Skovbegravelse ApS.
Afregning sker med 25% af skovgravpladsens årlige omsætning. Lejre Kommune har
ingen indtægter eller udgifter forbundet med skovbegravelsespladsen.
Vedtægt
Kommunalbestyrelsen skal beslutte en vedtægt for skovbegravelsespladsen, som
opstiller reglerne for skovbegravelsespladsen. Vedtægterne skal godkendes af
Kirkeministeriet (bilag 5).
Af vedtægten fremgår det blandt andet, at Lejre Kommunalbestyrelse er bestyrelse for
begravelsespladsen. Kommunalbestyrelsen har derved det overordnede ansvar for
administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.
Mindst en gang årligt skal bestyrelsen kontrollere, at kort og protokol er i
overensstemmelse med de faktiske forhold på begravelsespladsen.
Landzonetilladelse og dispensation fra Fredningsnævnet
Center for Teknik & Miljø har på baggrund af ansøgningen meddelt landzonetilladelse
efter planlovens § 35, da etablering af begravelsespladsen medfører en ændret
anvendelse af ubebyggede arealer i landzonen.
Fredningsnævnet har den 3. april 2019 meddelt dispensation til anlæggelse af
skovbegravelsespladsen efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3. Til
dispensationen er der knyttet et vilkår om, at der ikke må foretages terrænændringer i
området, men der må fortsat foretages den beskæring og fældning af træer, som er
nødvendig.

Bilag:
1
2
3
4
5
6

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Ansøgning fra Ledreborg Gods med kort
Udkast til forpagtningsaftale med Ledreborg Gods
Udkast til driftsaftale med Ledreborg Gods
Udkast til administrationsaftale med Skovbegravelse ApS
Vedtægt for Lejre Kommunes urnebegravelsesplads
Faktaark Skovbegravelse - Juli 2019.pdf

66400/19
66405/19
66406/19
66407/19
66409/19
66431/19

Administrationens vurdering
Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med Ledreborg Gods om forpagtning,
etablering og drift af en skovbegravelsesplads i Lille Knapsø Bakke Skoven.
Det er administrationens vurdering, at det samlede aftalekompleks skaber mulighed for
at der kan etableres en skovbegravelsesplads i Lejre Kommune, hvor Lejre Kommune har
det overordnede ansvar og tilsyn, men hvor daglig administration og drift ligger hos
eksterne parter.
Administrationen anbefaler, at vedtægt for skovbegravelsespladsen vedtages.
Det er administrationens vurdering, at den foreslåede basispris for en
urnebegravelsesplads på 5.900 kr. er rimelig set i forhold til den sædvanlige pris for
urnebegravelsespladser.
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Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Dog bemærkes, at en
skovbegravelsesplads ikke vil kunne indrettes med tanke på handicaptilgængelighed, da
forudsætningen for etableringen af en skovbegravelsesplads netop er at bevare den rå
natur uden egentlige stier eller lignende.

Økonomi og finansiering
Sagen vil medføre lønudgifter til det årlige tilsyn, som kan afholdes indenfor
administrationens samlede økonomiske ramme.
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Åben sag
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