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Noter fra Holbæk Kommune
Byrådsmødet 08-02-2017.
Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken.
Administrationen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af produktionskøkkenet på Stenhusbakken.
Byrådet besluttede den12. oktober 2016, at madproduktionen fremover skal samles på Stenhusbakken og at
produktionen ændres til halvfabrikata, som bearbejdes videre på de enkelte plejecentre.
En samling og ændring af madproduktionen kræver en tilpasning af produktionskøkkenet på Stenhusbakken,
tilpasningen består blandt andet i udvidelse af kølerum, udskiftning til større gryder, indkøb af 2 pakkemaskiner samt mindre ændringer i installationer.
Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ombygning af Plejehotel Stenhusbakken, såfremt der
prioriteres 1 mio. kr. til renovering af køkkenet, så vil der være 0,5 mio. kr. tilbage i anlægsmidler, som forventelig vil blive disponeret senere i 2017, de resterende midler anvendes til den planlagte ombygning af
foyer og gangareal.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og Økonomiudvalget og herfra indstilles godkendt og det
gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Beslutning om værtsskab for Børneteaterfestivalen 2020.
Den 18. maj 2016 drøftede Byrådet, om Holbæk Kommune skulle arbejde videre med en konkretisering af
værtsskab for ”Aprilfestival 2020”, dette arbejde har nu resulteret i udkast til en rammeaftale om værtsskab,
som fremlægges til Byrådets godkendelse, ligeledes søges om Byrådets endelige godkendelse af, at Holbæk
Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de budgetmidler i overslagsårene 2019 og
2020.
Hvad er ”Aprilfestival 2020”? det er en årlig, ugelang, nationalbørneteaterfestival, hvor børneteatre og opkøbere mødes, festivalen afholdes af Teatercentrum i samarbejde med forskellige værtskommuner, ved
Aprilfestival 2016 deltog 200 forskellige teaterforestillinger, som samlet resulterede i
ca. 800 opførelser rundt om i værtskommunen, Holbæk Kommune får mulighed for at lave teatervisninger
for alle klasser på alle årgange i alle lokalområder
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Aftalen om værtsskab indebærer, at Holbæk Kommune yder et tilskud til Teatercentrum på i alt 5.5 mio. kr.,
heraf er 500.000 kr. øremærket til en ekstraordinær indsats for involvering af særlige målgrupper efter nærmere aftale med Holbæk Kommune.
I der vedtagne budget for 2017 – 2020 har et flertal af Byrådet afsat midler til at realisere et værtsskab for
Aprilfestivalen 2020, der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.
Børneteaterfestivalen er omfattet af en statslig refusionsordning for børneteater, de samlede kommunale
udgifter efter refusion forventes at være godt 3 mio. kr., som bliver udbetalt til Holbæk Kommune i 2021.
Sagen er behandlet i Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Økonomiudvalget og herfra indstilles
godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Frigivelse af anlægsmidler i puljen ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By”.
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget, der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By på i alt 5 mio. kr., halpuljen.
Der blev på Byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i årene 2017 – 19 skal afsættes yderligere 8
mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af Holbæk Have.
Svinninge Hallen, 1.000.000 kr. Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse Hallen.
Jyderup Boldklub, 2.000.000 kr. Ombygning af Troldhøjen til klubhus.
Jyderup Hallen, 1.997.000 kr. I forbindelse med tilbygning er budgettet forhøjet med 1,4 mio. kr.
Tølløse Hallen, 1.101.500 kr. Renovering af skydebane og toiletter.
Diverse og uforudsete udgifter, 400.000 kr. Beløbet er blandt andet prioriteret til finansiering af kunstgræsbanen i Vipperød.
Sagen er behandlet i Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab og Økonomiudvalget, herfra indstilles godkendt
og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Jørgen Jensen.

