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Ved høringsfristens udløb den 5. oktober 2016 var der indkommet 6 høringssvar:






Svinninge Lokalforum v/ Michael Abrahamsen
Handicaprådet v/Morten Løvschall
Folkeoplysningsudvalget FOU v/Svend Due Mikkelsen
Kulturgruppen i Jyderup v/Ebbe Nordal
Kulturgryden i Svinninge v/ næstformand Michael Abrahamsen
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Overordnede kommentarer i høringssvarene
Høringssvarene kommer rundt om forskellige emner der ikke direkte mønter sig på teksten i politikken. De kan ses i det følgende, sammen
med kultur og fritids respons på det.

Overordnede kommentarer i høringssvarene

Svar fra administrationen

Uklarhed om hvorledes politikken vil og kan udmøntes, især i lyset
af den nuværende økonomi

Politikken er formuleret om overordnede indsatser og
pejlemærker. En mere konkret udmøntning sker via en
udviklingsplan som udarbejdes primo 2018. Målsætninger opfyldes
i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner, ildsjæle mm og
realiseres også økonomisk ud over den kommunale støtte via
midler fra fonde og privat erhvervsliv

Ud af høringssvarene kan man se, at der er et ønske om øget fokus
på events/kulturarrangementer ol. i lokalområderne

Kultur og fritid bistår gerne med sparring, støtte og fundraising til
events i lokalområderne. Det sker allerede nu - eksempler herpå
fra 2016 er Danmark Dejligst og Spirefestival på Tuse Næs.
Tidligere er Day Dreamers arrangement i Tølløse støttet.

Tilgængelighed i bred forstand for alle former for handicappede

Kultur og Fritid ønsker at understøtte aktiviteter for handicappede
- herunder også fokusere på tilgængelighed inden for de
økonomisk rammer som er os givet

Et ønske om at folkeoplysningen med de mange foreninger,
aftenskoler og Folkeoplysningsudvalget tydeliger fremgår som det
bærende element de er for kultur og fritidsområdet

Det mener vi også er tilfældet med den gældende politik. Såvel
Folkeoplysningsudvalget samt foreningslivet er flere steder nævnt.
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Konkrete forslag til ændringer og besluttede tilpasninger
Skemaet på næste sider opsummerer høringssvarenes konkrete forslag til ændringer af teksten i kultur- og fritidspolitikken. Da det ikke
altid er helt entydigt, hvorvidt der er tale om et konkret ændringsforslag eller en kommentar henvises desuden til de enkelte høringssvar
Skemaet indeholder desuden administrationens forslag til de foreslåede ændringer. Opsummeringen følger strukturen i Politikken:









Indledning/Velkommen
Det gode Håndværk
Kreative Miljøer
Det Maritime Liv
Bevægende Byrum
Fællesskab, læring og Dannelse
Natur, Fritid og Udeliv
Udsyn og Oplevelse

Indledning/Velkommen
Høringspart
FOU

Ændringsforslag
Udvalget finder, at vi igen må fremføre, at folkeoplysningen bør
være et bærende element; området rummer ca. 30.000
medlemmer i idrætsforeninger, ca. 4000 deltagere på aftenskoler
og et meget stort antal af andre foreninger. Alle disse foreninger
og aktiviteter drives af frivillige. Dette er den grundlæggende basis
for det lange træk og de faste elementer, som kultur og
fritidspolitikken skal understøttes af. Dette bør fastslås allerede i
indledningen, derefter i de afsnit hvor det ikke allerede er
indskrevet.

Administrativ anbefaling
Kultur og fritid er enige i at foreninger, aftenskoler og deres
frivillige er et bærende element i kultur- og fritidslivet. Hvilket også
er grunden til, at både foreningerne og de frivillige er nævnt som
dem, der er med til at skabe rammerne for et godt liv i Holbæk
Kommune i indledningen.
Det er en pointe, at folkeoplysningen ikke direkte er nævnt i
indledningen og vi har derfor indskrevet det på side 1 i denne
sætning:
Vi betragter derfor kulturen, folkeoplysningen, kunsten og
idrætslivet som en investering - rodfæstet i menneskets vilkår –
som vi skal prioritere
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Det Gode Håndværk
Høringspart
FOU

Ændringsforslag
Udvalget synes, at det gode håndværk er for præget af havnen og
det maritime. Det har ligesom sit eget rum - og her vil vi gerne
have foreningers og aftenskolers arbejde med håndværk, indgår
tydeligere.

Administrativ anbefaling
”Det gode håndværk” er en fælles fortælling om vores

kommune og en fællesnævner på tværs af alle politikkens
temaer. En fortælling hvor både foreninger og håndværket på
havnen er nævnt.
For at imødekomme en yderligere fremhævelsen af foreninger og
aftenskoler har vi indsat følgende eksempel på side 2:
Det gælder, når borgerne lære at dreje træ på aftenskolerne,
teaterstykket indøves på scenen og det gælder, når træningen
bærer frugt og håndboldholdet vinder rækken. Derfor benytter vi
begrebet ”det gode håndværk” på tværs af alle de discipliner, som
kultur- og fritidslivet rummer.

Kreative Miljøer
Høringspart

Ændringsforslag
%

Administrativ anbefaling
%

Det Maritime Liv
Høringspart

Ændringsforslag
%

Administrativ anbefaling
%
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Bevægende Byrum
Høringspart
FOU

Ændringsforslag
Det bevægende byrum mangler i vores øjne også foreningerne og
deres arbejde, for at sikre at mennesker mødes og danner
fællesskaber. Et aktivt byliv er mere end kunst og kultur, så under
Det vil vi, savner vi et punkt om: at samarbejde med nye og gamle
foreninger og om at skabe fællesskaber på tværs og understøtte
arbejdet med at fremme fysisk bevægelse.

Administrativ anbefaling
Kultur og fritid vil gerne samarbejde med foreningerne om aktive
byrum.
For at understrege dette har vi indskrevet foreningerne på side 7
under overskriften ”det vil vi”:
Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer der fremmer
fysisk bevægelse og kunstoplevelser.

Fællesskab, Læring og Dannelse
Høringspart
FOU

Ændringsforslag
Under Fællesskab, læring og dannelse er området nævnt. Men vi
savner et punkt under Det vil vi, som går på, at vi vil understøtte og
sikre foreninger og aftenskoler et stabilt økonomisk grundlag,
således at det gør det muligt at investere i aktiviteter som er
flerårige.

Administrativ anbefaling
Politikken skal ikke forholde sig til konkrete økonomiske
prioriteringer. Økonomiske prioriteringer foregår under
budgetforhandlingerne.

Natur, Fritid og Udeliv
Høringspart
FOU

Ændringsforslag
Under Natur, fritid og udeliv savner vi vores udvalg! Vi vil gerne
have tilføjet et punkt under Det vil vi, som går på at Vi vil i
samarbejde med foreninger, aftenskoler og
folkeoplysningsudvalget sikre bedst mulig udnyttelse af
kommunens faciliteter.

Administrativ anbefaling
Kultur og fritid vil gerne samarbejde med folkeoplysningsudvalget,
foreningerne og aftenskoler om udnyttelse af kommunens
faciliteter.
For at understrege dette har vi eksplicit indført dem under
overskriften ”det vil vi” på side 11:
Vi vil samarbejde med borgere, foreninger, aftenskoler og
folkeoplysningsudvalget om forbedring og udvidelse af stisystemer
til fx cykling, gang og løb, og styrke sammenhæng og
tilgængelighed, så flere får glæde af fx Åmosen, Brorfelde
Geoparken og kommunens idrætsfaciliteter
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Udsyn og Oplevelse
Høringspart
Svinninge
Lokalforum

Ændringsforslag
Vi i Svinninge Lokalforum ønsker, at det kommer til at fremgår af
oplægget, at Holbæk Kommune på en eller anden måde forpligter
sig til, at inddrage lokalområderne udenfor Holbæk By, når der
planlægges events eller iværksættes konkrete tiltag eller
investeringer på kultur- og fritidsområdet, således at der bliver en
opfattelse af, at tingene også sker udenfor Holbæk by.

Administrativ anbefaling

Kultur og fritid bistår gerne med sparring, støtte og
fundraising til events i lokalområderne og politikken nævner
allerede under overskriften ”Oplevelse og udsyn” at;
”Vi ønsker både at understøtte kommunens lokale aktører,
initiativer og kulturelle fyrtårne og samarbejde med
professionelle partnere - regionalt, nationalt og
internationalt.”
For yderligere at understrege at vi vil sikre en spredning i
kommunens begivenheder, har vi indført, at det ikke kun er
lokalområdernes kendetegn, men også særlige kompetencer
der skal sættes i spil. Under overskriften ”det vil vi” på side
13 stå der nu:
Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens
begivenheder, så lokalområdernes særlige kendetegn og
kompetencer sættes i spil.

Kulturgruppen i
Jyderup

Kulturgryden i
Svinninge

I udkastet er der bl.a. en interessant omtale af konkrete
kulturaktiviteter i Holbæk by. Kulturgruppen i Jyderup har som
opgave at arrangere kulturelle begivenheder i Jyderup. Vi ønsker
derfor at påpege det ønskelige i, at kommunens støtte til kulturelle
arrangementer også kommer områder uden for Holbæk by til
gode.
Vi mener, at der i politikken bør indgå en forpligtelse for, at
inddrage lokalområderne udenfor Holbæk By, når der planlægges
events eller iværksættes konkrete tiltag eller investeringer på
kultur- og fritidsområdet
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Se svar ovenfor

Se svar ovenfor

De fulde høringssvar
Overskrift:
Forpligtigelse
Emner:
Generelt om politikken
Høringssvaret:
Som udgangspunkt synes vi, at det i store træk er et godt oplæg. Det er dog svært at vide på forhånd, hvordan det vil komme til at fungere og blive
udmøntet i virkeligheden, og flere af punkterne peger mere imod Holbæk by, end Holbæk Kommune.
Vi i Svinninge Lokalforum ønsker, at det kommer til at fremgår af oplægget, at Holbæk Kommune på en eller anden måde forpligter sig til, at inddrage
lokalområderne udenfor Holbæk By, når der planlægges events eller iværksættes konkrete tiltag eller investeringer på kultur- og fritidsområdet,
således at der bliver en opfattelse af, at tingene også sker udenfor Holbæk by.
Og for os der bor i et af lokalområderne, vil det være et vigtigt signal om ligeværdighed, som er med til at understøtte og holde gejsten oppe hos de
frivillige, der bruge megen tid og energi på at udvikle og forny lokalområderne, så de også er attraktive at bosætte sig”.
Dette er vigtigt for sammenhængskraften i kommunen. Holbæk Kommune og Holbæk by er stærkere med stærke lokalområder og omvendt.
Og for os der bor i et af lokalområderne, vil det være et vigtigt signal om ligeværdighed, som er med til at understøtte og holde gejsten oppe hos de
frivillige, der bruge megen tid og energi på at udvikle og forny lokalområderne, så de også er attraktive at bosætte sig i.
Venlig hilsen
Svinninge Lokalforum
v. formand Michael Abrahamsen
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Overskrift:
Tilgængelighed i bred forstand
Emner:
Det gode håndværk
Kreative miljøer
Det maritime liv
Bevægende byrum
Fællesskab, læring og dannelse
Natur, idræt og udeliv
Udsyn og oplevelse
Generelt om politikken
Høringssvaret:
Handicaprådet mener der er gode takter i politikken.
Vi ønsker dog at får styrket/præciseret at tilgængelighed skal tænkes ind alle steder i helt bred forstand. Det skal ikke kun gælde den traditionelle
tankegang om fysisk tilgængelighed, men også tilgængelighed for den øvrige gruppe af mennesker med handicap - kognitive udfordringer,
hjerneskade, syns-/hørehandicap osv.
Aktører der finansieres af kommunen eller på anden måde får tilskud SKAL sikre tilgængeligheden.
I forhold til tilgængelighed er der følgende der skal tages hensyn til:
-kørestolsbrugere
-gang-, arm- og håndhandicappede
-synshandicappede
-hørehandicappede
-astmatikere og allergikere
-udviklingshandicappede
-alle med læsevanskeligheder
Her kan der med fordel henvises til http://www.godadgang.dk/ og Palle Kristensen (Handicaprådets sekretariat) er kontaktperson desangående.
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Navn:
Morten Løvschall
Eventuelt institution/forening:
Handicaprådet

Overskrift:
Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget FOU
Emner:
Generelt om politikken
Høringssvaret:
Holbæk 4. oktober 2016
Høringsvar til Ny kultur og fritidspolitik fra FOU (Folkeoplysningsudvalget)
Folkeoplysningsudvalget har med stor interesse deltaget i, og medvirket ved tilblivelsen af en ny kultur og fritidspolitik for Holbæk kommune.
Høringssvaret kan ikke rumme det hele, men vi vil fremføre kommentarer som vi håber vil indgå fremadrettet.
Udvalget finder, at vi igen må fremføre, at folkeoplysningen bør være et bærende element; området rummer ca. 30.000 medlemmer i
idrætsforeninger, ca. 4000 deltagere på aftenskoler og et meget stort antal af andre foreninger. Alle disse foreninger og aktiviteter drives af frivillige.
Dette er den grundlæggende basis for det lange træk og de faste elementer, som kultur og fritidspolitikken skal understøttes af. Dette bør fastslås
allerede i indledningen, derefter i de afsnit hvor det ikke allerede er indskrevet.
Udvalget synes, at det gode håndværk er for præget af havnen og det maritime. Det har ligesom sit eget rum - og her vil vi gerne have foreningers og
aftenskolers arbejde med håndværk, indgår tydeligere.
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Det bevægende byrum mangler i vores øjne også foreningerne og deres arbejde, for at sikre at mennesker mødes og danner fællesskaber. Et aktivt
byliv er mere end kunst og kultur, så under Det vil vi, savner vi et punkt om: at samarbejde med nye og gamle foreninger og om at skabe fællesskaber
på tværs og understøtte arbejdet med at fremme fysisk bevægelse.
Under Fællesskab, læring og dannelse er området nævnt. Men vi savner et punkt under Det vil vi, som går på, at vi vil understøtte og sikre foreninger
og aftenskoler et stabilt økonomisk grundlag, således at det gør det muligt at investere i aktiviteter som er flerårige.
Under Natur, fritid og udeliv savner vi vores udvalg! Vi vil gerne have tilføjet et punkt under Det vil vi, som går på at Vi vil i samarbejde med
foreninger, aftenskoler og folkeoplysningsudvalget sikre bedst mulig udnyttelse af kommunens faciliteter.
Det er mange flotte visioner som politikken rummer, men vi er meget bekymrede for kommunens økonomi og hvordan intentionerne kan udmøntes.
Pas godt på foreningerne og deres mange medlemmer og giv dem gode vilkår.
Udvalget vil gerne med i arbejdstøjet når der skal udarbejdes handlingsplaner på politikområderne.
Vi forventer, at når politikken er godkendt, kommer der handling bag de ordene!
Navn:
Svend Due Mikkelsen
Eventuelt institution/forening:
Folkeoplysningsudvalget FOU

Overskrift:
En kulturpolitik for hele Holbæk kommune
Emner:
Generelt om politikken
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Høringssvaret:
Kulturgruppen i Jyderup har med interesse læst udkastet til ny kulturpolitik i Holbæk kommune.
I udkastet er der bl.a.en interessant omtale af konkrete kulturaktiviteter i Holbæk by.
Kulturgruppen i Jyderup har som opgave at arrangere kulturelle begivenheder i Jyderup.
Vi ønsker derfor at påpege det ønskelige i, at kommunens støtte til kulturelle arrangementer også kommer områder uden for Holbæk by til gode.
Med andre ord ønsker vi at påpege det ønskelige i, at kulturpolitikken i Holbæk omfatter hele kommunen.
Vi konstaterer med glæde, at Holbæk kommune ønsker at bakke op om bibliotekerne i kommunen.
Navn:
Ebbe Nordal
Eventuelt institution/forening:
Kulturgruppen i Jyderup

Overskrift:
Kriminalitet
Emner:
Bevægende byrum
Udsyn og oplevelse
Høringssvaret:
Kære Byråd.
Jeg hedder Lucas, og jeg er 16 år gammel.
Jeg går og spekulere over... Hvad er det der gør, at i ikke gør andet end at sætte en gammel pensioneret politibetjent, der dårligt nok kan løbe, til at
stå vagt nede ved Holbæk bymidte.
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Den seneste tid har der været kæmpe utryghed hos borgere om at færdes ved Holbæk station og deromkring. Inklusiv mig selv. I juli måned var jeg på
vej hjem fra arbejde, da en bil holder ind til siden. En 15-årig indvandrerdreng stiger ud af bilen og trækker mig med ind. De sidder tre drenge i bilen
og truer mig med at hugge hovedet af mig hvis ikke jeg giver dem 10.000 inden D 1. august.
Jeg var skide skrækslagen, og jeg ved jeg ikke er den eneste som er skrækslagen overfor disse personer.
De render rundt og gør byen virkelig usikker, når de render rundt med deres butterflyknive og hvad de ellers har på sig. Nogle gange kan jeg godt
forstå hvorfor grupper som fx Sons of Odin går rundt i byer og gennemtæsket de her drenge! For det er nogle gange hvad der skal til for at de stopper.
Disse drenge har haft mulighed for at gå rundt i snart et år, og stikke folk ned. Og det eneste i gør er, at sætte én enkelt betjent ned på stationen I
DAGTIMEN, for at holde vagt. Og tit er det en betjent der ikke kan løbe ordenligt.. For det første er det jo åndsvagt at sætte en betjent ned og holde
vagt i dagtimerne, hvor der jo aldrig sker noget. Men så snart det bliver aften, er jo dér det hele sker. Og hvor er betjentene så henne? Ikke i
nærheden i hvert fald. Hver gang jeg går forbi stationen er jeg hunderæd for at støde på dem som render rundt og stikker folk ned. Og de stopper ikke
før de virkelig har fået sig en lærestreg. Så mit budskab til jer er;
Gør noget ved det! Jeg er langt fra den eneste der er utryg omkring dette.
Håber i vil tage godt imod mit forslag. Det gælder trods alt om at være tryg. Ellers bliver det ikke et godt omdømme Holbæk får.
Navn:
Lucas Hansen

Fra Kulturgryden i Svinninge
Der er mange gode intentioner og tiltag beskrevet i det fremsendte oplæg til Kultur- og Fritidspolitik.
Set fra Kulturgryden i Svinninge, der er en kulturel forening i Svinninge-området, mener vi dog, at der mangler intentioner om også at kigge lidt ud
over bygrænsen i Holbæk by.
Vi mener, at der i politikken bør indgå en forpligtelse for, at inddrage lokalområderne udenfor Holbæk By, når der planlægges events eller
iværksættes konkrete tiltag eller investeringer på kultur- og fritidsområdet.
Lokalområderne har også behov for at kunne tiltrække gode kulturkræfter, arrangere koncerter, teater, foredrag, events, festival, byfester,
musikskole, vedligeholde eksisterende eller oprette nye kulturinstitutioner o.lign. Der er bare ikke så mange til at iværksætte det, og ikke så mange,
der vil investere penge i det.
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Det kunne måske være en god idé at prøve at investere forholdsmæssigt flere penge i lokalområderne på kultur- og fritidsområdet for at investere i,
at der flytter flere borgere – ikke bare til Holbæk By, men også til lokalområderne.
Venlig hilsen
Kulturgryden i Svinninge
v. næstformand Michael Abrahamsen
Navn: Michael Abrahamsen
Institution/forening: Kulturgryden i Svinninge
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