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1.

Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til Galaksen

Sagsnr.: 20/18817

Beslutningstema
Udvalg for kultur, fritid og idræt skal anbefale Økonomiudvalget at frigive og disponere
anlægsmidler til Galaksen.
Sagsfremstilling
Byrådet har afsat anlægsbevilling til opgradering af Galaksen – primært til indkøb af nye stole
– samt udskiftning af sceneelevator.
Opgradering af Galaksen – stole og sceneteknisk udstyr
Kulturhuset Galaksen har faste stole på tribune og balkon. Derudover er der otte rækker stole
på gulvet, som stilles op og pilles ned – til tider flere gange om dagen – afhængig af den
konkrete aktivitet i salen. Disse stole er fra dengang, bygningen blev etableret, og dermed
over 15 år gamle. Stolene er nu i så dårlig stand, at de skal udskiftes.
Stolene forventes at kunne blive leveret og taget i brug i foråret 2021.
Derudover er der behov for en opgradering af udvalgt sceneteknisk udstyr.
Udskiftning af sceneelevator
Fagfolk vurderer, at den nuværende elevator udgør et sikkerhedsmæssigt problem og aldrig
kommer til at fungere, men blot medfører nødvendige og kontinuerlige reparationer. Deres
anbefaling er således, at den gamle lift fjernes og erstattes med en ny.
En manglende funktionsdygtig lift vil betyde aflysning af endnu flere shows og forestillinger
og dermed medføre tabte indtægter samt i yderste konsekvens tilbagebetaling af allerede
indkøbte billetter.
Det vil tage 3-5 uger at skifte liften, og i den periode kan der ikke finde større shows og
forestillinger sted. Den vil kunne skiftes i en ferieperiode. Der foregår pt. sonderinger i
markedet med de få potentielle leverandører, der findes til denne opgave. Tidsplan og
økonomi kan derfor først fastlægges endeligt efter indhentning af tilbud og vil bl.a. blive
påvirket af, hvor stor konkurrence der bliver mellem leverandørerne.
Økonomiske konsekvenser
I Budget 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til opgradering af Galaksen samt 1,2 mio. kr. til
udskiftning af sceneelevator. Inden for bevillingen vil der bl.a. blive indkøbt 200 nye stole
samt udskiftet sceneelevator.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
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Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Sagen skal videre til Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt
 anbefaler Økonomiudvalget at frigive og disponere 0,5 mio. kr. til indkøb af nye stole
samt opgradering af sceneteknisk udstyr i 2021
 anbefaler Økonomiudvalget at frigive og disponere 1,2 mio. kr. til udskiftning af
sceneelevator i 2021.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Indstillingerne blev godkendt.

2.

Beslutning: Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til "Renovering af
kunstgræs i Værløse"

Sagsnr.: 20/18597

Beslutningstema
Udvalget anmodes om at anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2021 afsatte
beløb på 4,0 mio. kr. til renovering af kunstgræsbane i Værløse frigives og disponeres.
Sagsfremstilling
I forlængelse af budgetaftale for 2021 fremlægges et beslutningspunkt om renovering af
kunstgræsbane i Værløse.
Banen etableres efter Miljøstyrelsens anbefalinger for så vidt angår håndtering af infill.
Således etableres banen med indgangssluser, granulatfang og en stråhøjde, der sikrer, at
granulatet kan håndteres i frostvejr, samt at der er plads til sneopbevaring inde på selve
kunstgræsarealet.
Banen vil blive projekteret til, at regnvand kan nedsive, og eventuelt overskydende vand ledes
til eksisterende regnvandskloak eller regnvandsrecipient. Der vurderes, at ca. 26 % af alt vand
på banen vil fordampe, ca. 64 % vil nedsive, og ca. 10 % vil blive ledt til recipient eller kloak.
Der er brug for, at dræn og kobling til regnvandsledning bliver opgraderet, da de nuværende
ikke sikrer den nødvendige afledning af overfladevand. Dette vil indgå i projektet.
Den eksisterende kunstgræsbane i Værløse er anlagt i 2004 og skal renoveres, såfremt den
fortsat skal kunne benyttes. Renovering af banen tager udgangspunkt i etablering af et
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lignende baneareal etableret oven på den eksisterende banes nuværende underlag. Banen
etableres med samme kunstgræsbane og infill som kunstgræsbanerne i Farum Øst, der blev
renoveret i 2020, og Farum Vest, som blev renoveret i 2017. Vandprøver fra banen i Farum
Vest viser, at alle miljøkvalitetskrav er overholdt.
Da banen oprindeligt blev anlagt, blev den ikke VVM-screenet, hvorfor dette skal gøres i
forbindelse med renoveringen. Det samme var gældende for banen i Farum vest i 2017 og i
Stavnsholt her i 2020. Miljømyndighedens VVM-afgørelse vil kunne påklages.
Som en del af projektet flyttes spillerboksene til modsat side, da det vil være til mindre gene
for publikum, og udskiftningsspillere og trænere kommer på større afstand fra publikum. Det
mindsker samtidig interessen for at gøre ophold i spillerboksene i de timer, hvor banen ikke
benyttes til boldspil.
Tilskuerrækværket på den østlige side nedtages og erstattes af et nyt 4 m højt panelhegn frem
til det område, hvor der er 4 m højt hegn foran boligerne. Der etableres særskilt granulatfang
ved alle krybeåbninger bestående af elefantrist på permeable fliser 40 x 80 cm omgrænset af
40 x 40 cm fliser.
Eksisterende lysanlæg renoveres. Renoveringen af lysanlæg vurderes nødvendig, da anlægget
i sin nuværende form er yderst ustabilt og relativt omkostningstungt at vedligeholde. I
forbindelse med denne renovering etableres LED-lys, og masterne flyttes tættere på banen –
to forhold der vil mindske lysgenerne for de omkringboende.
Tidsplanen for det samlede projekt sigter mod en ibrugtagning inden vinteren 2021.
Økonomiske konsekvenser
I budget 2021 er der afsat 4 mio. kr. til projektet. Renovering af kunstgræsbanen i Værløse
inkl. miljømæssige foranstaltninger og renovering af lys forventes at kunne afholdes inden for
budget.
Såfremt Værløse Boldklub skulle have konkrete, supplerende ønsker til renoveringen, vil
disse blive medtaget i det det endelige projekt i det omfang, det er muligt, og foreningen selv
afholder udgifter hertil.
Borgerinddragelse
De primære foreningsbrugere vil blive inddraget i projektering. Diverse miljøtilladelser og
dispensationer fra eksisterende plangrundlag i relation til projektet vil blive sendt i høring.
VVM-screening af projektet vil ligeledes blive sendt i høring.
Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Budget 2021.
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Det videre forløb
Sagen videresendes til Økonomiudvalgets behandling med henblik på frigivelse og
disponering af de afsatte anlægsmidler. Den endelige projektering, der skal danne baggrund
for det kommende udbud, vil blive forelagt udvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2021 afsatte beløb på
4,0 mio. kr. til renovering af kunstgræs i Værløse frigives
 Udvalget, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af frigivelsen,
godkender forslag til disponering.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Indstillingerne blev godkendt.

3.

Beslutning: Genforhandling af lejeaftale for Stenvadhallen

Sagsnr.: 20/19456

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, at den nuværende aftale mellem Furesø Kommune og Farum
Badmintonklub om leje af Stenvadhallen opsiges fra og med skolestart 2022 med henblik på
genforhandling.
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2020 vedtog Byrådet at ensrette grundlaget for
kommunens tildeling af lokaletilskud og i den forbindelse opsige gældende aftaler for
henholdsvis Værløsehallerne og Stenvadhallen med henblik på en genforhandling.
Aftalen med Værløsehallerne er blevet genforhandlet og implementeres den 1. januar
2021med en budgetbesparelse til følge.
Aftalen med Farum Badminton omkring brugen af Stenvadhallen skulle opsiges med
udgangspunkt i det af Byrådet godkendte princip om, at faciliteter, der er nødvendige for den
kommunale kernedrift, skal driftes af kommunen og ikke af tredje part. Stenvadhallen ejes og
drifters pt. af Farum Badminton, og Furesø Kommune betaler leje for sin brug af hallen til
Lyngholmskolens idrætsaktiviteter, ligesom der ydes lokaletilskud til den resterende drift af
hallen.
Aftalen skulle i henhold til budgetaftalen opsiges ved årsskiftet 2020/2021, så opsigelsen
havde effekt inden skoleårets start i august 2021.
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For at sikre en bedre proces og den nødvendige dialog med alle involverede parter anbefaler
forvaltningen, at det meddeles foreningen, at den eksisterende lejeaftale opsiges med virkning
fra august 2022. Det vil give den nødvendige tid til at genforhandle aftalen i samarbejde med
foreningen, skolen og forvaltningen og dermed skabe grundlag for en mere involverende
proces.
Økonomiske konsekvenser
En genforhandling af aftalevilkårene for Stenvadhallen har ingen umiddelbare økonomiske
konsekvenser. Når lejeaftalen opsiges, vil den fremtidige drift af hallen overgå til Furesø
Kommune, som dermed vil skulle afholde alle driftsudgifter, men vil ikke skulle yde
lokaletilskud.
Såfremt foreningen overdrager ejerskab og drift til Furesø Kommune, vil kommunen tillige
overtage de gældsforpligtelser, som er en følge af den oprindelige aftale om at overdrage
hallen til Farum Badmintonklub. Disse vil kunne honoreres inden for den eksisterende
budgetramme.
Borgerinddragelse
Farum Badmintonklub skal inddrages.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 udvalget tiltræder, at Farum Badmintonklub varsles om opsigelse af gældende lejeaftale
for Stenvadhallen med henblik på en samlet genforhandling af aftalegrundlaget gældende
fra august 2022.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Indstillingen blev tiltrådt. Udvalget ønsker en aftale, hvor Farum Badminton kan forblive den
primære foreningsbruger. Udvalget lægger vægt på en hyppig dialog mellem forening og
skole i forlængelse af en ny aftale.

4.

Beslutning: Godkendelse af succeskriterier for 2030-mål

Sagsnr.: 19/8883
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Beslutningstema
I forlængelse af borgerinddragelse i efteråret, skal byrådet endeligt godkende udkastet til
succeskriterier for de vedtagne otte mål for Furesø i 2030. Udvalget skal drøfte borgernes
input med henblik på anbefaling til byrådets endelige vedtagelse.
Sagsfremstilling
I foråret 2020 godkendte byrådet otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030. Målene er en
aktuel uddybning af Furesø-visionen fra 2014 samt Furesøs oversættelse af FN’s verdensmål i
en lokal kontekst.
Byrådet sendte i september 2020 et udkast til succeskriterier for 2030-målene i høring blandt
borgerne. Frem til den 29. november har borgerne givet deres bidrag til succeskriteriernes
ambitionsniveau og vinkling. Desuden er de kommet med forslag til både andre emner og
konkrete handlinger, som kan bidrage til at målene bliver til virkelighed i årene frem mod
2030. De samlede bidrag fra borgerne kan ses i bilag.
Rigtig mange borgere har engageret sig og bidraget – på tværs af inddragelsesformer har ca.
500 borgere bidraget. I alt har 62 borgere taget imod invitationen om at afholde et gæstebud.
Samlet har 362 borgere via gæstebud været tilmeldt 2030-debatter ude i egne hjem. 224
borgere har bidraget til debatten på deltag.furesoe.dk med sammenlagt 264 ideer, 132
kommentarer og 950 stemmer. Se yderligere uddybning under ”Borgerinddragelse” samt i
særskilt bilag.
Borgernes input har givet anledning til, at forvaltningen foreslår enkelte tilpasninger af
succeskriterierne, som fremgår af vedlagte bilag.
Forvaltningen vil systematisere borgernes forslag til konkrete initiativer, der kan understøtte
2030 målene. Forslagene vil blive inddraget i aktuelle og kommende indsatser fx ny
kommuneplan, plan for klima og grøn omstilling, trafik- og mobilitetsplan, arbejdet med
trafikstøj, arbejdet med mere natur og øget biodiversitet osv.
Arbejdet med 2030 målene bygger på det koncept, som byrådet vedtog 25. marts 2020:
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Økonomiske konsekvenser
Prioriteringen af 2030-målene vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Arbejdet
med at realisere 2030 målene vil på den ene side kræve nye investeringer og på den anden
side være med til at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af
kommunen.
Borgerinddragelse
Som nævnt i sagsfremstillingen har rigtig mange borgere engageret sig og valgt at bruge tid
på at overveje Furesøs udvikling over de næste 10 år. Gæstebuddene har haft deltagelse af
borgere bredt set i alle aldersklasser og særligt i aldersgruppen 40-59 år. Se uddybning i bilag.
En række pop-up borgermøder blev desværre aflyst på grund af situationen med Corona men i
stedet gennemførte byrådet en livestreamet debat om fremtidens Furesø.
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Det meste input fra borgerne er kommet ift. mål 1 om natur, biodiversitet og klima, men når
der kigges på antallet af aktive borgere, så er det særligt mål nr. 6 om velfungerende
boligområder og lokalsamfund, som har trukket borgernes opmærksomhed.
Tiden med corona har umuliggjort nogle af de borgerinddragelsesmetoder, som Furesø
traditionelt benytter fx større fysiske borgermøder, men den digitale inddragelse kombineret
med flere mindre ”borgermøder” ude i borgernes hjem har givet et godt afsæt den videre
politiske beslutning om succeskriterierne.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger
Det videre forløb
Udvalgenes anbefalinger bliver bragt videre til byrådets endelige beslutning på mødet i
januar 2021. Økonomudvalg og byråd skal desuden på mødet i januar behandle en sag, der
omhandler det videre arbejde med 2030-målene.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler,
 at godkende revideret udkast til succeskriterier for 2030 i overensstemmelse med de
beskrevne ændringer i sagsfremstillingen
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 11-01-2021
Anbefalet.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 11-01-2021
Anbefalet.
Afbud: Carsten Svensson
Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 11-01-2021
Anbefalet.
Udvalget foreslår, at under 3.2. udvides med ”…elever med særlige behov og/eller sproglige
udfordringer…”.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Indstillingen blev tiltrådt.
Udvalget forholdt sig særligt til mål 5.
Udvalget lægger vægt på, at baseline dokumenteres i forbindelse med handlingsplanen.
Udvalget konstaterer, at der er overensstemmelse med Vores Furesø.
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Bilag:
1 Åben Revideret udkast til succeskriterier - til godkendelse af byråd i januar
2021.docx
2 Åben input mål 1.docx
3 Åben input mål 2.docx
4 Åben input mål 3.docx
5 Åben input mål 4.docx
6 Åben input mål 5.docx
7 Åben input mål 6.docx
8 Åben input mål 7.docx
9 Åben input mål 8.docx
10 Åben Opsamling til byrådssag - januar 2021.pptx

5.

154594/20
154628/20
154629/20
154630/20
154631/20
154632/20
154633/20
154634/20
154635/20
154649/20

Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt

Sagsnr.: 20/18831

Beslutningstema
Forvaltningen orienterer.
Sagsfremstilling
Status corona
Status på de seneste corona-restriktioner og initiativer målrettet foreningslivet.
Status Skovhuset
Opsamling på samarbejdet med Skovhusets bestyrelse og proces for revideret driftsaftale.
Kulturmetropolen
Kulturministeren har nu underskrevet kulturaftalen for Kulturmetropolen 2021-2024 mellem
ni kommuner, herunder Furesø. Der arbejdes med 1) Ungeindsatsen (USKIK), 2)
Musikindsatsen (Musikmetropolen) og Kultur- og sundhedsindsatsen (Et bedre liv med
kultur).
Status på etableringen af ungemiljø
I forlængelse af Byrådets temamøde giver forvaltningen en status på konkrete opgaver og
forventet proces.
Status på afdækning af fremtidige behov for fritidsfaciliteter
I forlængelse af budgetaftale 2021 samt drøftelse i udvalget i forbindelse med punkt om
implementering af budget 2021 giver forvaltningen en status på konkrete opgaver og forventet
proces.
Røgfri udearealer
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Byrådet besluttede den 16. december 2020 at drøfte med Furesø Idrætsråd og
Folkeoplysningsudvalg, hvordan vi fremmer røgfrie kommunale idræts- og fritidsfaciliteter,
og at dialogen gennemføres 1. kvartal 2021.
Dialogen gennemføres ved forelæggelse på kommende møde i Folkeoplysningsudvalget den
18. januar.
Status vedr. projektet Flyvestationen på hjul
Der vedlægges notat med en status for fondsansøgninger mm. i forhold til igangsættelsen af
Projekt Flyvestationen på hjul.
Årshjul
For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert
udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan skitseret i vedlagte årshjul for januar.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt tager orienteringen til
efterretning.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Taget til efterretning.
Bilag:
1 Åben Status vedrørende projektet Flyvestationen på hjul
2 Åben UKFI årshjul januar 2021
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Bilagsoversigt
4.

Beslutning: Godkendelse af succeskriterier for 2030-mål
1. Revideret udkast til succeskriterier - til godkendelse af byråd i januar 2021.docx
(154594/20)
2. input mål 1.docx (154628/20)
3. input mål 2.docx (154629/20)
4. input mål 3.docx (154630/20)
5. input mål 4.docx (154631/20)
6. input mål 5.docx (154632/20)
7. input mål 6.docx (154633/20)
8. input mål 7.docx (154634/20)
9. input mål 8.docx (154635/20)
10. Opsamling til byrådssag - januar 2021.pptx (154649/20)

5.

Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt
1. Status vedrørende projektet Flyvestationen på hjul (1141/21)
2. UKFI årshjul januar 2021 (147590/20)
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Underskriftsside
Tine Hessner (Radikale Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Gustav Juul (Venstre)

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

Cecilia Zade Iseni (Konservative)
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