Notat

Modtagere: Kultur & Fritidsudvalget

Spørgsmål fra formand for Kultur- & Fritidsudvalget Hediye
Temiz (B) vedr. låneaftale for foreningen Kulturhuset Birkelundgård

Dato: 25. maj 2020
Sags nr.:
Sagsbehandler: JVJ

1. Jvf. forrige mail en økonomisk oversigt over midler kommunen har brugt på
Roskilde Kro og Langagergaard i samme periode som den økonomi, vi har
fået for Birkelundgaard.
Svar
Oversigter over tilskud givet til foreningerne, der har til huse i hhv. Langergaard og Roskilde Kro er vedlagt som bilag.

2. Om denne låneaftale er sammenlignelig med Roskilde Kro og Langagergaards?
Svar
Der er overordnet set tale om tre forskellige typer af låneaftaler, som er konstrueret på forskellige måder. Låneaftalerne er udarbejdet med baggrund i
faciliteterne, og de typer af foreninger som faciliteterne er egnet til. Lønaftalerne og vilkårene i disse kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Nedenfor at låneaftalerne for Roskilde Kro og Langagergaard beskrevet.
Foreningen Foreningshuset Roskilde Kro er en paraplyorganisation, som
varetager driften af Roskilde Kro samt varetager interesser for de foreninger, som har til huse på Roskilde Kro. Foreningshuset Roskilde Kro har en
10 årig låneaftale.
Alle foreninger på Roskilde Kro har særskilte låneaftaler, som omfatter de
lokaler, som de er tildelt i huset.
Pt. har syv foreninger til huse på Roskilde Kro.
Foreningshuset Roskilde Kro har ansvar for udlån af lokalerne i huset. Hvis
lokaler står tomme, skal forvaltningen have besked om dette. Festsalen på
Roskilde Kro kan bookes vederlagsfrit af foreninger og mod betaling af pri-
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vate. Booking af festsalen sker direkte gennem Foreningshuset Roskilde
Kro. Forvaltningen modtager årlige opgørelser over antal udlån.
Langagergård udlejes af Københavns Skovdistrikt til Albertslund Kommune.
Der er indgået en 5 årig låneaftale for de tre foreninger, som pt. har til huse
på Langagergård. Der er nedsat et brugerråd for de tre foreninger, som varetager den daglige drift af huset. Faciliteterne kan benyttes af andre foreninger ved henvendelse til afdelingen for Kultur & Fritids.
3. Kan andre foreninger få hjemsted på Birkelundgaard, da der ifølge §11 skal
være åbent for, at alle foreninger kan booke gennem Webbook.
“§11 Haven, gårdspladsen, stuehuset og længen.
Kulturhuset Birkelundgård vil på lige fod med andre brugere have adgang til
at booke haven, gårdspladsen, stuehuset og lokalerne i længen. Faciliteterne bookes via webbook.“
Svar
§11 i låneaftalen for Birkelundgård henviser til, at alle foreninger kan booke
de nævnte faciliteter til enkeltstående arrangementer. Faciliteterne bookes
via Webbook. Fast foreningslokale kan ikke bookes via Webbook. Hvis en
forening mangler et fast foreningslokale, tildeles dette af afdelingen for Kultur & Fritid, og der udarbejdes derefter en låneaftale.
4. Er det forvaltningens saglige vurdering, at der er tale om, at Kulturforeningen Birkelundgaard behandles hverken dårligere eller bedre end andre foreninger i Albertslund? Er der tale om ligebehandling af foreningerne i kommunen?
Svar
Det forudsættes, at der spørges til tildeling af faciliteter.
Ifølge Folkeoplysningsloven er Albertslund Kommune forpligtet til at stille
egnede faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger, hvis det er muligt. Facilitetens egnethed vurderes i forhold til foreningens formål og antal
medlemmer. Foreninger med børne- og ungdomsmedlemmer prioriteres højest. Da foreningsfaciliteter generelt er en knap ressource i Albertslund, må
nogle foreninger dele faciliteter, og enkelte foreninger må også vente på, at
egnede faciliteter bliver ledige. Der findes dog som oftest en løsning for alle
foreninger.
Der er derfor forvaltningens vurdering, at alle foreninger behandles efter de
betingelser, der stilles i Folkeoplysningsloven.
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