Forslag til finansiering af udstillingen Årets Bil
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 6.2.2018 ansøgning
fra Forstadsmuseet om tilskud til udstillingen Årets Bil i Danmark 19692019.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at det anbefales at Hvidovre
Kommune deltager i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019
med Viborg Kommune, og at der såfremt Hvidovre Kommune indtræder i
projektarbejdet, afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til
projektets realisering.
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet nedenstående forslag til
finansieringen af Hvidovre Kommunes deltagelse i projektarbejdet:
Pulje/ramme
Beløb
Udviklingsprojekter på kulturområdet
60.000 kr.
Fritid for dig / aktiv sommer (35.000 kr./35.000 kr.)
70.000 kr.
Forstadsmuseets ramme
100.000 kr.
I alt
230.000 kr.
Udviklingsprojekter
Puljen til udviklingsprojekter anvendes bl.a. til udviklingsprojekter i forhold
til Hvidovre som Filmby, Vestegnens Kulturuge, samarbejder på Vestegnen
og Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Puljen reduceres med 60.000 kr. i
2019.
Til udviklingsprojekterne er der i 2019 afsat 350.371 kr. (ulige år) og
125.715 kr. i 2020 (lige år). I lige år har Forstadsmuseet ca. 224.000 kr. til
udstillingsfornyelse.
Fritid for dig og aktiv sommer
Fritid for dig og Aktiv Sommer er fritidsaktiviteter for børn og unge.
Puljerne reduceres med 35.000 kr. hver i 2019.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 16. august 2016 at
forvaltningen kunne ændre konceptet for det daværende ”Fritid for Dig”.
Tilbuddet har eksisteret i sin nuværende form i 15 år, og en række
ændringer har været nødvendige for dels at tiltrække nye deltagere, og dels
at kunne underbygge kommunens kultur- og fritidspolitik samt tilpasse
visionen for ”Børnenes og familiernes by”, således at aktivitetskataloget
også indeholder aktiviteter for hele familien.
Denne ændring har b.la. medført en mere dynamisk tilgang til arbejdet med
og indholdet af kulturpuljerne i forhold til at målrette forvaltningens
kulturtilbud til borgerne.
Administrationen forventer at kunne planlægge sig ud af en reduktion af
puljerne til Fritid For Dig og Aktiv Sommer i 2019, således der ikke vil være
færre eller mindre kulturtilbud til børn og unge i 2019.
Regnskab 2017 for Fritid For Dig og Aktiv Sommer udviser mindreforbrug
på henholdsvis 26.276 kr. og 37.610 kr.
I 2019 er der afsat 243.058 kr. til Fritid for dig og 233.178 kr. til Aktiv
Sommer.
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Forstadsmuseet
Forstadsmuseet er kontraktstyret og museets ramme for 2018 og 2019
udgør henholdsvis 4.942.397 kr. og 4.717.945 kr.
Museet regnskab for 2017 udviser et mindreforbrug på 271.735 kr.,
svarende til et mindreforbrug på 5,59 %.
Mindreforbruget kan henføres til ekstraordinære indtægter fra projekter for
Brøndby Kommune (ca.65.000 kr.), Ungdomsskolen (ca. 40.000 kr.) og
belægningen (ca.10.000 kr.), samt et generel mindreforbrug vedrørende
driften. Derudover er der reserveret 100.000 kr. til bogudgivelse af et ph.d.projekt, der ikke kunne realiseret i 2017, men gennemføres i 2018.
Endeligt skal en del af mindreforbruget anvendes som delfinansiering af
Museets udgifter til Årets Bil i 2018.
I henhold til gældende overførselsregler tilfalder mindreforbrug på op til 5 %
kontraktinstitutionen, og mindreforbrug mellem 5-15 % tilfalder
forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne og eventuelle
engangsudgifter. Administrationen anbefaler, at Museets samlede
mindreforbrug på 271.735 kr. vedrørende regnskab 2017 overføres til 2018.
Derudover anbefaler administrationen, at Museet udviser mådehold i 2018
med henblik på at overføre et mindreforbrug til 2019 på 100.000 kr., der
reserveres til afvikling af udstillingen Årets Bil i 2019.
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