Yderligere spørgsmål tilgået forvaltningen efter KFU mødet den 11. juni 2020 – samt
supplerende besvarelser på tidligere stillede spørgsmål

Spørgsmål fra Mehmet Kücükakin (F)

Besvaret af:

Kulturhuset Birkelundgård bruger pt ca. 22 uger på (20-22) kulturelle
arrangementer og planlægning/opstilling mv. Kan der laves flere forslag på
en deling, så KFBG råder over laden i færre måneder. Set i relation til antal
af arrangementer (som afhænger af antal frivillige) er 10 måneder mange
måneder at disponere over laden.

Forvaltning

Der er udarbejdet 4 modeller, som kan danne udgangspunkt for en ny
låneaftale. I model 3 og 4 har KFBG råderet over Birkelundladen færre
måneder end 10 om året.
Foreninger, der låner laden, har adgang til køkken, stole og borde.
Albertslund Kommune kunne købe/overtage køkken og stole og borde fra
KFBG. Indkøbt lydudstyr kan fortsat være KFBG som evt. vil kunne leje det
ud.

Forvaltning

I model 2, 3 og 4 lejer Albertslund Kommune udstyret. Foreningen
Kulturhuset Birkelundgaard er ikke interesseret i at sælge udstyret.
Lydudstyr er skrøbeligt, og FKBG er ikke interesseret i at udleje det.
Set i lyset at de mange udfordringer, der har været med at få en låneaftale i
stand, vil det være hensigtsmæssigt, at låneaftalen er fem årig. Der
bør endvidere være en evaluering efter 1-2 år.

Forvaltning

Der kan laves kortere låneaftale. Der arbejdes dog ofte med 10 årige aftaler,
da det er almindeligt, fonde stiller krav til dette i forbindelse med tilskud.
I notatet med de fire forslag til modeller er der lagt op til, at låneaftalen kan
laves 10-årig, med mulighed for gensidig opsigelse efter 5 år med et års
varsel. Det er forvaltningens vurdering, at en evaluering kan påbegyndes
efter 3 år og herefter tilgå KFU.
Spørgsmål fra Hediye Temiz (B)

Besvaret af:

Ønsker flere modeller for låneaftale

Forvaltning

Der er vedlagt forslag til 4 modeller som bilag
Ønsker model med viceværtordning beskrevet inkl. økonomien i sådan en
løsning.
I model 2+3+4 er forslag om viceværtordning indarbejdet. Forvaltningens
udganspunkt er, FKBG skal have tilskud til vicevært, og dette skal finansieres
af KFU’s disponible midler. Forvaltningen vurderer, at det er mest smidigt og
praktisk, hvis FKGB står for viceværtarbejdet.

Forvaltning

Spørgsmål fra Kenni Flink (Å) – supplerende svar på tidligere stillede
spørgsmål

Besvaret af:

Ville det være muligt, at KFU afholder denne merudgift ved udlån til
kulturforeninger, så Birkelundgård ikke påvirkes økonomisk?

Forvaltning

Se bilag 17 med forslag til andre modeller inkl. økonomi.
Hvad ville det koste at udvide forsikringen, så der ikke er behov for at fjerne
inventar ved udlån/udlejning?

Forvaltning

I modellerne arbejdes med et tilskud til at dække almindeligt slid på
udstyret, som udlånes af FKBG. Andre foreninger, der låner Birkelundladen
har egne forsikringer, der dækker uheld.
Er det muligt at kræve, at lejer skal have en ansvarsforsikring og
ulykkesforsikring for at kunne låne laden?
Ja, det er muligt at kræve, at der er de nødvendige forsikringer, og det
lægges der også op til i flere af modellerne i bilag 17.

Forvaltning

