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1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik. 
Tredje møde d. 25. oktober 2016
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik afholdt det tredje møde d. 25.10.2016. På 
mødet præsenteredes tanker om idræt udenfor idrætsforeningerne og i samarbejde med 
foreningerne. Der blev frembragt tre udkast til visioner for den kommende idræts- og 
bevægelsespolitik. To af opgaveudvalgsmedlemmerne præsenterede resultater fra 
arbejdsgruppemøderne Gode Rammer for et aktivt idrætsliv samt nye partnerskaber og nye 
samarbejder. 

Baggrund
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik afholdte det tredje møde d. 25.10.2016.

Som det første på mødet skulle samtlige deltagere bidrage med de tre ord, som de hver især fandt 
var vigtigst at få med i en vision. Efter ordene var afleveret præsenterede Mikkel Knowles Gjelstrup 
fra Andel (tidligere Games og tidligere leder af Street Mekka i København) sine tanker om 
idrætslivet uden for foreningerne og i samarbejde med foreningerne.

Efter præsentationen blev opgaveudvalget delt i tre grupper, og en ordsky præsenteret. Ordskyen 
indeholdt samtlige de ord, som opgaveudvalgets medlemmer havde valgt. Jo flere gange det 
samme ord var nævnt, jo større blev ordet præsenteret i ordskyen (se bilag).

Deltagerne fik derefter 15 minutter til at fremkomme med et udkast til en vision, hvori nogle af 
ordene skulle indgå. Da de tre udkast til visioner var præsenteret fik Forvaltningen til opgave at 
skrive videre på visionen og præsentere et eller flere udkast på næste møde.

Siden andet mødet i opgaveudvalget har været afholdt fire arbejdsgruppemøder om hhv. Gode 
Rammer for et aktivt idrætsliv.

Først fremlagde Niels Lund resultatet af møderne Gode Rammer for et aktivt idrætsliv. Udover en 
gennemgang af emnerne på mødet gav Niels fire anbefalinger til opgaveudvalget (se bilag). 
Arbejdsgruppen diskuterede bagefter i de tre grupper anbefalingerne. Forvaltningen fungerede 
som sekretærer i de tre grupper og har dermed materiale til videre bearbejdning, inden næste 
møde.

Derpå fremlagde Marie Cordt resultatet af møderne Nye Partnerskaber – Nye Samarbejder. Marie 
gennemgik de berørte emner og gav tre anbefalinger til opgaveudvalget (se bilag). Arbejdsgruppen 
diskuterede bagefter i de tre grupper anbefalingerne. Forvaltningen fungerede som sekretærer i de 
tre grupper og fik til opgave at bearbejde materialet, inden næste møde.

Mødet sluttede med at Michael gav udtryk for begejstring over arbejdsgrupperne arbejde og glæde 
over, at så mange havde deltaget i arbejdet.
Se det fulde referat på Politikkerportalen. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur, Unge og Fritidsudvalget

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/nyidraet.aspx
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At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 opsamling fra opgaveudvalgsmøde 25. oktober 2016 (1397459 - EMN-2015-16459)

2 (Åben) Statusrapport Unge 2016
 
Sags ID: EMN-2016-05859

Resumé
Kultur, Unge og Fritidsudvalget gives en Statusrapport for Unge for 2016. Rapporten fremlægges 
til udvalgets drøftelse.

Baggrund
Statusrapporten for Unge for 2016 placerer sig i spændet mellem Kultur, Unge og Fritids vision og 
mål sat i Gentofteplanen 2016 og EN UNG POLITIKs pejlemærker. Tyngden ligger på den vision 
og de mål, der blev sat i Gentofteplanen 2016, fordi der i afrapporteringen skues bagud på året, 
der gik. Her kom EN UNG POLITIK til undervejs.

Der er i Gentofteplanen 2016 opstillet følgende vision og mål for Unge:

Alle unge skal have det mulige grundlag for at trives, uddanne sig og komme i beskæftigelse

1. Unge skal have indflydelse på deres eget liv. De skal styrkes og støttes i at tage større 
ansvar og få større indflydelse på eget liv og egen udvikling

2. Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse

3. Alle unge skal udnytte deres potentialer, så de opnår så stor læringskompetence som 
muligt. Med udgangspunkt i den enkeltes progression skal de udfordres, inspireres og 
udvikles i de læringsprocesser, de indgår i

4. Alle unge skal til stadighed udvikle deres sociale og personlige kompetencer, så de skaber 
en identitet, der giver det bedst mulige afsæt for resten af livet. De skal indgå i 
differentierede fællesskaber, hvor de lærer af og sammen med andre

5. Alle unge skal møde kunst og kultur som en integreret del af deres hverdag

Erfaringerne fra 2016
I 2016 er der overordnet set opnået følgende erfaringer:

 Unge i Gentofte er engagerede og vil gerne, men der er fortsat meget at lære for både 
Gentofte Kommune og for unge, om hvordan samarbejdet med unge organiseres, så der 
bliver tale om reelt samarbejde, hvor unge får den fornødne plads og på sigt bliver 
medskabere
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 Det er en udfordring for Gentofte Kommune at skabe de rette rammer for motivation og 
læring for unge, som skal gøres uddannelsesparate, da unges behov og ønsker er meget 
forskellige og meget afhængige af den unges livssituation

 I Gentofte er der mange muligheder for unge. I et travlt ungeliv er der endnu flere 
muligheder. Det er en udfordring at udvikle tilbud, steder og aktiviteter, så unge kender det 
og finder det relevant og vedkommende. Opgaven stopper aldrig, da der kontinuerligt 
kommer nye årgange af unge

 Differentierede og åbne fællesskaber opstår ikke af sig selv, men skal hjælpes på vej. 
De mest succesfulde har vist sig at være, der hvor der etableres et interessefællesskab, 
eller hvor unge mødes om et fælles mål eller en samlende aktivitet

Politisk drøftelse
Til mødet er inviteret en gruppe unge, som er tilknyttet steder og aktiviteter nævnt i 
afrapporteringen. Unge og politikere drøfter centrale refleksioner og opmærksomhedspunkter fra 
afrapporteringen i en aktiv og inddragende proces. Formålet med drøftelsen er, med udgangspunkt 
i erfaringer fra 2016, at give retning for det videre arbejde på ungeområdet. 

Drøftelsen centreres omkring tre temaer: 

 Kommunikation og kendskab
Hvordan sikres tydelig og ærlig kommunikation og formidling til unge?

 Målgrupper
Hvordan sikres, at unge, som har brug for et fællesskab, kender mulighederne? 
Og hvordan sikres det, at fællesskaberne er åbne og inkluderende? 

 Samarbejde
Hvordan sikres ærlighed, tydelighed og tillid i samarbejdet med unge, så unge bliver 
motiveret til at blive en aktiv del af arbejdet? 

Der vil blive mulighed for at stille opklarende spørgsmål til og drøfte indholdet af afrapporteringen. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

1. At sagen drøftes.
2. At Statusrapport Unge 2016, godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Statusrapport Unge 2016_endelig (1405885 - EMN-2016-05859)
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3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 3. kvartal 2016
 
Sags ID: EMN-2016-05539

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 3. 
kvartal 2016.

Baggrund
I 3. kvartal 2016 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på at: 

 Omsætte EN UNG POLITIK til handling, herunder at gennemføre en 
lanceringskonference og etablere et netværk bestående af en gruppe unge, der arbejder 
med film og foto som medie

 Afvikle digitale kampagner, herunder for online-tjenesten, Zinio og nem adgang for 
børn og unges digitale fritidslæsning

 Ibrugtage Gentofte Sportspark med mange nye brugere, herunder skoler og klubber
 Restaurere en række skulpturer i offentligt rum

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At tage Kvartalsrapporteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 3. kvartal 2016 (1352672 - EMN-2016-
05539)
2. Bilag 2_Budgetændringer KUF (1380800 - EMN-2016-05539)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00707

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.

Baggrund
 Jægersborg Bibliotek

Efter fremlæggelsen af det nye forslag til en udvidelse af Jægersborg bibliotek på Kultur- 
Unge og Fritidsudvalgets møde den 16. august 2016, er der vedtaget et 2017-budget for 
Gentofte Kommune, hvor der som bekendt ikke er afsat ekstra midler til projektet. Da 
Jægersborg Biblioteks Venner, Gentofte Ejendomme og Biblioteket ikke anser det 

https://genbib.dk/zinio
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oprindelige udspil med en nybygning på 55 m2 for at være en realistisk løsning inden for 
den eksisterende bevilling på 900.000 kr., er en udbygning ikke mulig. 

Biblioteket har på den baggrund foretaget en fornyet vurdering og mener, at det nuværende 
biblioteksrum kan nyindrettes, så det i højere grad understøtter borgernes ønske om et 
kulturhus med mulighed for både aktiviteter og biblioteksbrug på samme tid. Biblioteket er 
gået i gang med at undersøge, hvordan rummet kan indrettes så også Jægersborg 
Biblioteks Venners ønsker med en tilbygning tilgodeses. Arbejdsgruppen fra Jægersborg 
Biblioteks Venner, som arbejdede på forslagene til tilbygning, har afsluttet sit virke i 
samarbejde med bibliotekets ledelse, og der er enighed om, at det nu biblioteksledelsen, 
der ser videre på indretningen. Biblioteksledelsen vil dog fortsat samarbejde med 
Jægersborgs Biblioteks Venner om udviklingen af biblioteket som kulturhus. 

Et konkret forslag om at nyindrette Jægersborg Bibliotek forventes at være klar inden 
udgangen af november og vil holde sig inden for den nuværende økonomiske ramme på 
900.000 kr. Planen vil skulle vedtages i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 Hellerupvej 24-26 (CIS)
Idrætshallen på Hellerupvej (CIS) vil fra den 1.februar indgå på fuld tid i halfordelingen. Det 
betyder, at Haludvalget på møderne i oktober og december vil fordele den tid, der tidligere 
har været reserveret til CIS, dvs. mandag – fredag fra kl. 16.00-19.30. Det giver i alt 17,5 
timers ekstra tid til foreningerne i hallen samt yderligere tid i den lille sal. 

I tidsrummet fra 08.00-16.00 bliver hallen sat i spil i forhold til skoler og aftenskoler.

I forbindelse med LG Gymnastiks ønske om at lave en gymnastikhal, har det været 
undersøgt, om det ville være muligt, at bruge hallen på CIS til det. Det har vist sig at være 
for dyr en løsning. CIS hallen er i forvejen gravet 5,5 meter under terræn, og geotekniske 
undersøgelser har vist, at en yderligere nedgravning af springgrave i hallen vil tredoble 
prisen ift. at gennemføre samme løsning i Kildeskovshallen.

Teatersalen på CIS er den mest fleksible og bedst indrettede teatersal kommunen har 
adgang til. Det er en ambition, at udnyttet faciliteterne i arbejdet med at give Gentoftes børn 
flere kvalitative muligheder for at møde scenekunst i hverdagen. Konkret er forvaltningen i 
dialog med Filiorum om at benytte teatersalen på CIS til deres forestillinger.

 Status for Gentofte Sportspark – fase 3
Der er i Gentoftehallen til den faste tribune er der bestilt ekstra sæder til de to nederste 
rækker på tribunerne. Fritid og Gentofte Ejendomme er ved at lave udbud til 
teleskoptribuner. Teleskoptribunerne forventes installeret i maj, efter at klubberne er 
færdige med sæsonen. 

 Klubrumspuljen
For budgetårene 2017 og 2018 har kommunalbestyrelsen vedtaget en forhøjelse af 
klubrumspuljen på 500.000 kr. pr. år. Pengene er øremærket til at skabe bedre forhold for 
klubber og forældre i klubrum og opholdszoner. 
I lighed med de øvrige klubrumsmidler kan klubberne ansøge om midlerne pr. 1. marts, 1. 
juni, 1. september og 1. december. Ansøgningerne behandles af Sammenslutningen af 
Idrætsklubber i Gentofte Kommune (SIG) og Kultur, Unge og Fritid 10-14 dage efter 
ansøgningsfristen.

Arrangementer i perioden 9. november til 1. december 2016.
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 Den 9. november kl. 20.30, er Musikbunkerens Sangskriverværksted på Tjili Pop
Musikbunkerens sangskriverværksted er et ugentligt forum hvor de unge medlemmer 
mødes og skriver nye sange og får feedback fra hinanden og musikfaglig medarbejder 
Mathias Vinther. Koncerten denne aften er kulminationen på efterårets forløb og 
sangskrivernes første møde med et ”rigtigt” publikum. Forløbet følges i foråret op med 
studieindspilninger. 
Tjili Pop, Rantzausgade 28, 2200 København N

 Den 10. november, kl. 17.30-19.45 er der, FAMILIENETVÆRK - med fokus på ordblindhed. 
På Hovedbiblioteket i Øregårdssalen.
Familier med ordblinde børn i folkeskolen 6.-9. klasser inviteres til temaaften om 
uddannelsesmuligheder efter folkeskolen. Panel med UUvejleder, MIT Campus Gentofte, 
VUC Roskilde. 

 Den 16. november kl. 20, gæster den norske stjerneforfatter Tomas Espedal 
Hovedbiblioteket. Han er aktuel med romanen Året. Året er en bog om at elske den samme 
hele livet, selv når kærligheden ikke bliver gengældt, om aldring, desperation og 
dødslængsel, om stilstand og gentagelse. Espedal er i samtale med Politikens Kim Skotte. 
Entré: 95 kr. Køb billetter på genbib.dk/billetter

 Den 24. november kl. 19-23, er der AuditionDays I Musikbunkeren  
3 håbefulde bands får en mulighed for at sætte ekstra skub i karrieren. De 3 bands spiller 
koncert og får efterfølgende feedback på koncerten af et panel bestående af erfarne folk fra 
den danske musikbranche. Målet er at de deltagende bands, ved at få påpeget deres 
stærke og svage sider af vores coaches, kan arbejde mere målrettet og fokuseret mod at 
nå deres mål. Arrangeres i samarbejde med Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere 
(ORA)

 Den 27. november fra kl. 14 er der Jul på Rådhuset. Den traditionsrige juletræstænding 
med efterfølgende julekoncert med Gentofte Musikskole. Der er hygge, tombola, juleklip og 
masser af julemusik.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

http://www.musikbunkeren.dk/events/2016/10/27/sangskrivervrkstedet-live-tjili-pop
http://www.musikbunkeren.dk/events/2016/11/24/auditiondays
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5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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