Skema med spørgsmål og svar fra KFU vedr. Birkelundgaard
Spørgsmål fra Hediye Temiz (B) (Spørgsmål til model 1)

Svarer

Kan vi få belyst andre alternativer, hvor Laden bliver åben for andre
foreninger?

Forvaltning

Der foreslås en model 2. Modellen er vedlagt i bilag
Enhver form for brug af Laden omfatter et gebyr til betaling af vicevært, til
at kunne rykke udstyr ind og ud. Et beløb kunne f.eks. være 500 kr.

Forvaltning

Det kan godt lade sig gøre. Det vil dog kræve et administrativt setup, hvor
der kan findes ressourcer til viceværtordning. Der er ikke foretaget konkrete
beregninger.
I model 2 foreslås en model, hvor kommunen lejer udstyret af Kulturhuset
Birkelundgaard, eller hvor kommunen køber udstyret af Kulturhuset
Birkelundgård, og kommunen udlåner det til andre foreninger.
Kulturhuset Birkelundgaard får adgang til 2 gange om året at forhåndsbooke
Laden i en rimelig periode i forvejen, således de har fortrinsret til at booke
Laden, hvis blot de er tidligt nok ude.

Forvaltning

I model 2 arbejdes der med en model, hvor Kulturhuset Birkelundgaard har
råderet over Laden i 2X5 måneder om året. Perioderne defineres i god tid,
så andre foreninger har mulighed for at booke de ledige perioder.
At Kulturforeningen får adgang til et lokale (eksempelvis garagen), hvor de
kan opbevare deres udstyr og låse det inde, så andre ikke har adgang.

Forvaltning

Kulturhuset Birkelundgaard oplyser, at laden ikke er stor nok til at opbevare
andres udstyr. Foreningens udstyr kan jvf. model 2 lejes af foreninger, eller
udlånes af kommunen.
Forvaltningen er enige i, at det vil kræve en anden indretning på
Birkelundgaard, hvis udstyret skal opbevares.
At kulturforeningen bevilges et ekstra tilskud svarende til eksempelvis 20x
bookinggebyr/vicevært om året.
- kulturforeningen får lov til at anvende laden uden at benytte vicevært,
såfremt de måtte ønske, at bruge deres frivilliges ressourcer i stedet.

Forvaltning

Et sådant tilskud er ikke tilgængeligt nu. Det skal prioriteres politisk, og der
skal den vej findes midler hertil.
Ved model 2 vil det ikke være nødvendigt med ekstra tilskud.
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Spørgsmål fra Hediye Temiz (B) (generelle)
Er det korrekt forstået, at det angivende beløb til lokaletilskud herunder
hytteleje ikke er penge brugt på Roskilde Kro og Langagergaard men på
spejderorganisationernes ture i øvrigt. Hvis der er tale om, at beløbene er
blandet sammen, kunne jeg godt tænke mig at få dem skilt ad.

Forvaltning

Som det fremgår nedenfor er størstedelen af beløbene gået til hytteleje.
Fordeling af tilskud mellem vedligehold og hytteleje

DDS Albertslund Gruppen (Roskilde Kro) har modtaget følgende
Lokaletilskud (vedligehold + hytteleje)

kr.

145.302,58

Beløbet dækker alene hytteleje
KFUM i Albertslund (Roskilde Kro) har modtaget følgende
Lokaletilskud (vedligehold + hytteleje)

kr.

57.193,13

Beløbet er fordelt med:
Lokaletilskud
Hytteleje

kr.
kr.

4.500,00
52.693,13

DDS Skovgruppen (Langagergaard) har modtaget følgende
Lokale- samt Træner/ledertilskud

kr.

612.955,70

Beløbet er fordelt med:
Lokaletilskud
Hytteleje samt træner/ledertilskud

kr.
kr.

6.000,00
606.955,70

Hvem forestår rengøring af henholdsvis Birkelundgaard, Roskilde Kro og
Langagergaard??

Forvaltning

Kulturhuset Birkelundgaard står selv for rengøring af de lånte lokaler.
Langagergaard: Lånerne (foreningerne selv) står for rengøring.
Birkelundgaard (Hovedhuset) + Roskilde Kro: Albertslund Kommune står for
rengøring. Dog skal lejer eller foreningeshuset Roskilde Kro selv rengøre
salen efter udlejning.
Spørgsmål fra Kenni Flink (Å)
Hvad har der været af klager og sager om beskadiget inventar i lignende
kommunale lokaler. der lejes/lånes ud?

Forvaltning

Vi har haft ganske få episoder. Foreningerne er blevet udelukket fra at låne
det pågældende sted igen.
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Herstedøster Skoles udstyr står frit tilgængeligt, når lokalerne udlejes, hvilke
leje/lånebetingelser gør dette muligt, og kan det adopteres?

Forvaltning

Foreninger kan vederlagsfrit låne lokaler på skolerne gennem Kultur- og
Fritid. Foreninger kan udelukkes fra at låne lokaler, hvis der ikke passes på
udstyr og inventar. Ved disse udlån kræver kommunen ikke, at
foreningerne har en forsikring.
Modellen fra skolerne kræver, at Kulturhuset Birkelundgaard går med til at
udlåne deres udstyr, og foreningerne, som låner udstyret, har en forsikring,
som kan dække, hvis udstyret går i stykker.
Hvad er den årlige afskrivning på inventar ud fra Birkelundgårds egne
arrangementer?

Kulturhuset
Birkelundgaard

Kulturhuset Birkelundgaard ejer alt inventar, der benyttes af foreningen.
Foreningen foretager ikke årlige afskrivninger.
Ville det være muligt, at KFU afholder denne merudgift ved udlån til
kulturforeninger, så Birkelundgård ikke påvirkes økonomisk?

Forvaltning

Se model 2, hvor der foreslås udleje eller kommunalt køb af udstyret
Hvis låneren/lejeren selv stiller med frivillige til bar o. lign, ville Kulturhuset
Birkelundgård have mulighed for at stille med én tilsynsmand til eksterne
arrangementer?

Kulturhuset
Birkelundgaard

Kulturhuset Birkelundgard oplyser, at de kun er tilstede, når der er tale om
et samarbejdsarrangement, hvor kulturhuset står som hovedarrangør.
Ville det være muligt for lejer/låner at kunne tilkøbe en kommunal
tilsynsmand, hvor udgiften er afholdt af lejer/låner, i tilfældet af
Birkelundgård ikke kan stille med en tilsynsmand?

Forvaltning

En sådan er ikke tilgængelig nu. Det skulle prioriteres politisk, så der
afsættes midler hertil.
Hvad ville det koste at udvide forsikringen, så der ikke er behov for at fjerne
inventar ved udlån/udlejning?

Kulturhuset
Birkelundgaard

Foreningen har en erhvervsansvarsforsikring samt en arrangør
ansvarsforsikring. Ønskes øvrige forsikringsdækninger må spørgsmålet stilles
til en assurandør.
Er der et udkast til en lejekontrakt, hvor lejer/låner juridisk afholder
udgiften til ødelagt inventar?

Forvaltning

Nej der udarbejdes ikke låneaftaler, hvor foreningerne holdes juridisk
ansvarlige
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Er det muligt at kræve, at lejer skal have en ansvarsforsikring og
ulykkesforsikring for at kunne låne laden?

Forvaltning

Vi kan ikke kræve, at vores foreninger tegner forsikringer – det er deres eget
ansvar. Men vi kan anbefale det. Det vil være en god ide, at de har en
ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og en indboforsikring og evt. en
bestyrelsesansvarsforsikring, hvis der er en bestyrelse på Birkelundgaard.
I tilfælde af at låner/lejer er forpligtet til at købe drikkevarer til barpriser, er
der så mulighed for at sikre, at lejer/låner max betaler samme priser som
medlemmerne af Birkelundgård?

Kulturhuset
Birkelundgård

Det vil ikke være muligt at låne og leje udstyr. Ved afholdelse af
samarbejdsarrangementer, hvor Kulturhuset Birkelundgaard står
som hovedarrangør, tilpasses barpriser efter arrangementets
karakter. Der er ens priser for alle besøgende.

Spørgsmål fra Mehmet Kücükakin (F)
Synergieffekt der kan tilføres stedet ved andres brugen af Laden

Forvaltning

En åbning af laden for flere foreninger vil givet vis betyde et mere
alsidigt brug af faciliteterne, og at flere borgere vil benytte stedet.

Hvad skal der til for at andre foreninger kan have adgang?

Forvaltning

Jf. model 2.

Om borde og stole kunne overgives til Albertslund Kommune, så det
fremover ville være AK, der havde forsikring på dem samt ansvaret for
vedligehold og udskiftning (på lige fod med dem i hovedhuset).

Forvaltning

Kommunen har kun en forsikring, som dækker kommunalt
løsøre/inventar. Vi må ikke tegne forsikring for andres ejendom.
Hvis vi skal meddække ovenstående inventar, kræver det, at
Albertslund Kommune ejer det. Vi må ikke tegne forsikringen i
henhold til kommunal fuldmagten.

Spørgsmål Fra Joan Marquardt (O)
Vedr. Bilag 9 (svar på Lenes spørgsmål) kunne jeg godt tænke mig at få
oplyst, hvor stort beløbet er, der dækker over: “Yderligere er der løbende
omkostninger til forbrugsudgifter og vedligehold.”?

Forvaltning

Beløbet for Laden alene kan ikke opgøres. Et samlet tal for hele
Birkelundgaard vil kunne oplyses på KFU mødet.
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Hvor mange medlemmer har foreningen?
- og af dem, hvor mange er ikke bosiddende i Albertslund kommune?

Kulturhuset
Birkelundgaard

Medlemstal er 753 heraf er 26% dem, der ikke har 2620 som
postnummer.

Hvor mange forespørgsler får foreningen om året på at låne laden, hvor
foreningen siger “nej”?

Kulturhuset
Birkelundgaard

Der kommer en del fra private, der ønsker at holde deres fest i
Birkelundladen. Der har været nogle få fra politiske foreninger
samt foreninger som f.eks. Albertslund Kunstforening, der enkelte
gange har forespurgt om lån af Birkelundladen til afholdelse af
generalforsamling. Samlet set er det ganske få henvendelser, og
der er hver gang sagt nej med henvisning til låneaftalen. Der har
været én seriøs forespørgsel fra Albertslund Jazz Klub, før de indgik
aftale om at afholde koncerter i Rådhusets kantine, men der var
flere årsager til at samarbejdet ikke kom i stand, herunder
økonomiske afklaringer, som begge foreninger ikke kunne finde en
samlet løsning på.

Hvad vil det kræve af tiltag, for at foreningen kan låse deres lydanlæg og
løsøre væk og låse køleskabe samt frysere?

Kulturhuset
Birkelundgaard

Spørgsmålet kan ikke besvares med ord, men skal ses for at forstå
hvilket omfang af tiltag, det stillede spørgsmål bringer. Som det
fremgår af bilag 8 på KFU-udvalgets møde den 26.maj 2020, har
jeg tilbudt medlemmerne af KFU, at komme i laden og ved selvsyn
at få et overblik over omfanget af arbejde, det medfører.
Forvaltningen mener, at det vil kræve en omindretning og dermed
investering, førend der på Birkelundgaard kan findes plads til det.

Kan der ved beslutning om udlån af Laden til andre foreninger, udarbejdes
en juridisk bindende låneaftale, der omfatter ødelagt inventar og løsøre,
således at Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard holdes skadesløs, og den
udefrakommende forenings bestyrelse holdes økonomisk ansvarlig..?

Forvaltning

Ja der vil godt kunne laves låneaftaler, hvor foreningerne f.eks. påkræves at
have en forsikring
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