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Side 3 

1 [Åben] Data og informationsoverblik - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07653 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) forelægger revideret overblik over afrapportering ift. 
kadence og indhold for Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget til godkendelse. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg 
understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Det sikrer fokus på det strategiske politiske 
niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes 
opgaveudvalg. 
 
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret 
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive 
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede 
overblik over datainformeret afrapportering har et tværgående fokus, og det har til formål at 
fremme det tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum.  
 
Overblikket over afrapportering har til formål at fastholde og fremme, at politikskabelse og 
kvalitetsudvikling sker på baggrund af dokumentation, viden og dialog. Kadence for afrapportering 
og indhold fremgår af Bilag 1.   
 
Konkrete ændringer i forhold til afrapportering til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget: 
 
• De flerårige mål afrapporteres årligt. 
 
Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve (NYT) og 
temadrøftelser udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At overblikket over afrapportering godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Data og informationsoverblik Kultur Unge og Fritidsudvalget november 2022 (4857502 - 
EMN-2022-07653) 
 

2 [Åben] Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2022  
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Sags ID: EMN-2022-07976 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 3. 
kvartal 2022 (bilag 1), Budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalget (bilag 
3).  

 
Baggrund 
Kultur: Tredje kvartal er højsæson for de store kulturelle begivenheder. Således er både 
Gadeteaterfestival, Gentofte Mødes, Fantasy Days, Golden Days, GentofteNatten samt 
overrækkelsen af Initiativ- og kulturprisen er afviklet i august og september. På bibliotekerne er der 
gang i formidlingen af faglitteratur. 
 

Unge: På ungeområdet har 9. klasses elever udviklet løsningsforslag og produkter til 
forskellige problemstillinger inden for temaerne fritidsliv, søvn, forældre og fællesskaber alt 
sammen med afsæt i data fra ungeprofilundersøgelsen. Der er for alvor taget fat på det 
intensiverede arbejde med formidling af viden og værktøjer samt øget fokus på involvering 
af forældre til unge. Indsatsen skal være med til at styrke forældrenes rolle og medvirken 
til at øge unges trivsel og sundhed, herunder at mindske unges indtag af røg/snus, 
rusmidler og alkohol. 
 
I ungemiljøerne arbejdes der videre med de skærpede profiler, der indholdsmæssigt 
fungerer godt, men som endnu ikke har medført en stigning i besøgstallet. 
 

Fritid: Unge og Fritid satte fokus på fremtidens idrætsliv for unge ved Gentofte Mødes. 
Aktører med relation til unge- og idrætsområdet deltog i en diskussion af, hvordan vi kan 
styrke arbejdet med unges idrætsliv fremover. Arrangementet bestod af oplæg og debat. 
Oplæggene satte rammen for den efterfølgende debat, hvor unge, repræsentanter for 
idrætsforeninger, gymnasier og headspace blandt andre bidrog med deres perspektiver. Af 
konkrete forslag til fremtidens idrætsliv for unge var blandt andet budskabet om, at 
breddeidrætten skal tages mere seriøst for eksempel ved at trænerne skal være dygtige 
og relationelt kompetente over for de unge. Gymnasierne inviterede til et øget samarbejde 
med klubberne om idræt på gymnasiernes matrikel. Til arrangementet deltog ca. 110 
deltagere, hvoraf 70 var gymnasieelever. 
Antallet af idrætselever på ungdomsuddannelserne er større end tidligere, hvilket bl.a. 
skyldes, at fodbold er blevet optaget som prioriteret idrætsgren. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2022 tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2022 (4864780 - EMN-2022-
07976) 
2. Budgetændringer 3Q 2022 KUF (4849441 - EMN-2022-07976) 

3. Opfølgning på tidligere opgaveudvalg KUF 3. kvartal 2022 (4849426 - EMN-2022-07976) 
 

3 [Åben] Fremtidens idrætsfaciliteter  
  
Sags ID: EMN-2022-08910 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter med henblik på at 
kvalificere den kommende borgerinvolverende proces om fremtidens idrætsfaciliteter i Gentofte 
Kommune. 

 
Baggrund 
I den toårige budgetaftale for 2023-2024 fremgår følgende:  
 

”Samtidig står en lang række sportsgrene, klubber og selvorganiserede brugere i hele 
kommunen med en lang række ønsker om nye idrætsfaciliteter. Til brug for den svære 
prioritering, som ligger forud i de kommende år, ønsker Forligspartierne at trække på de 
store kompetencer, der findes blandt borgere og foreninger i kommunen. De gode 
erfaringer med det opgaveudvalg, som prioriterede investeringerne i Gentofte Sportspark, 
kan der bygges videre på. Det skal ske ved, at et nyt borgerinddragende initiativ fx et 
opgaveudvalg eller en anden form for borgerinddragende proces kommer med 
anbefalinger for en kommende udbygning af Gentofte Sportspark og andre idrætsanlæg 
rundt om i kommunen. Det gælder både prioriteringer af rækkefølge, valg af idrætsgrene 
og kommende placeringer”. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har beskrevet forhold for idrætten i Gentofte 
Kommune med specielt fokus på faciliteter, idrætsgrene, fysiske forhold samt de 
nuværende politikker og indsatsområder som kan påvirke prioriteringer af kommende 
idrætsfaciliteter. Forholdene er beskrevet i bilag 1: Fremtidens Idrætsfaciliteter. 
 
På baggrund af budgetteksten og bilag 1 ønskes en drøftelse af Gentofte Kommunes 
idrætsfaciliteter med henblik på at Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid kan udarbejde et 
forarbejde til en kommende borgerinddragende proces om fremtidens idrætsfaciliteter i 
Gentofte Kommune. 
 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At Fremtidens idrætsfaciliteter drøftes og tages til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
1. Fremtidens idrætsfaciliteter (4836178 - EMN-2022-08910) 
 

4 [Åben] Etablering og vedligeholdelse af kunsgræsbaner i henhold til DBU's regler  
  
Sags ID: EMN-2022-08911 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget om, hvilke 
miljøforbedrende tiltag, der er planlagt udført for de i budgettet afsatte midler på nuværende 
kunstgræsbaner i Gentofte Kommune. 
 

 
Baggrund 
Forvaltningen fremlagde på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde d. 7. september 2022 
”Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs”. Udvalget tog orienteringen til 
efterretning. Opmærksomheden henledes på dagsordenspunktet med bilag 1 ”Orientering om 
miljømæssige konsekvenser af kunstgræs i Gentofte Kommune” og bilag 2 ”DBUs 10 bud på 
miljøvenlige foranstaltninger til kunstgræsbaner med granulatindfyld”. 
 
Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. i budgettet i hhv. 2023 og 2024 til at 
gøre nuværende kunstgræsbaner mere miljøvenlige, herunder især at mindske, at granulat 
kommer uden for banen. I 2023 renoveres 11-mandsbanen K2 i Gentofte Sportspark og i 2024 
renoveres 8-mandsbanen i Skovshoved Idrætsforening. 
Forvaltningen ser en fordel i at anvende hoveddelen af de 500.000 årligt på de to steder. 
Eventuelle uforbrugte midler tænkes anvendt til miljøtiltag på de baner, der er planlagt til at skulle 
renoveres senest. 
 

Der er desuden vedlagt bilag 3 –”Etablering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i henhold 
til DBU’s anbefalinger”, om hvilke miljøforbedrende tiltag, der planlægges gennemført i 
forbindelse med udskiftning af de to kunstgræstæpper i hhv. Gentofte Sportspark og SIF samt 
Bilag 4 ”Luftfoto af K2-bane i Gentofte Sportspark og SIF’s 8-mandsbane”. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Bilag 1. Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs i Gentofte Kommune 
(4869397 - EMN-2022-08911) 
2. Bilag 2. DBU 10-bud-paa-miljoevenlige-foranstaltninger A4 (4884182 - EMN-2022-08911) 

3. Bilag 3 - Etablering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i henhold til DBU (4869364 - 
EMN-2022-08911) 
4. Bilag 4. Luftfoto af K2-bane i GSP og SIFs 8-mandsbane (4869381 - EMN-2022-08911) 
 

5 [Åben] Orientering om igangværende indsatser til realisering af flerårige mål Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07666 
 

Resumé 
Forvaltningen fremlægger til Kultur, Unge og Fritidsudvalgets orientering de større indsatser, der 
ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på sit 
møde i juni. 
 

 
Baggrund 
De stående udvalg har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, 
opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det 
strategiske politiske niveau. 
  
Kultur, Unge og Fritidsudvalget vedtog på sit møde d. 8. juni 2022 at prioritere følgende mål, som 
de vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode: 
 

1. Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på 
fritidsområdet. 

2. Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse gennem færdiggørelse og 
konsolidering af Byens Hus. 

3. Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske 
materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse. 

4. Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den 
demokratiske dannelse. 

5. Vi vil styrke unges sundhed og trivsel og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være 
en del af et fællesskab 

 
Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 – 6 giver et overblik over de 
større indsatser, som ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til at indfri hvert enkelt mål. På 
mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, der forventes 
at blive brug for.  
 
I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen følge op på målene gennem data i forhold til 
målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan 
gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I så fald skal disse finansieres indenfor 
den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som ønsker i kommende budgetproces.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvalget tager orienteringen om de større indsatser til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Visuel præsentation flerårige mål - KUF (4882751 - EMN-2022-07666) 
2. Mål 1 - Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede  (4871498 
- EMN-2022-07666) 
3. Mål 2 Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse (4884333 - EMN-
2022-07666) 
4. Mål 3 Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og (4884330 
- EMN-2022-07666) 
5. Mål 4 Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et (4884323 - EMN-2022-07666) 
6. Mål 5 Vi vil styrke unges sundhed og trivsel og udvikle deres (4884312 - EMN-2022-07666) 
 

6 [Åben] Forslag om placering af skulptur: Løbet/Dansen af Bernhard Lipsøe  
  
Sags ID: EMN-2022-07751 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag fra kunstner Bernhard Lipsøe om at 
opstille hans skulptur ”Løbet og dansen” et sted i Gentofte Kommune. I fald Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til placering og finansiering af 
skulpturen, fremsendes dette efterfølgende til beslutning i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Klima-, 
Miljø- og Teknikudvalget samt i Byplansudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 
Den lokale kunstner Bernhard Lipsøe (Gentoftekunstneren 2009) har foreslået Gentofte Kommune 
at opstille hans skulptur ”Løbet og dansen” på et offentligt areal i Gentofte Kommune. Vedlagt er 
en kunstfaglig vurdering af skulpturen (bilag 1).  
 
”Løbet og dansen” forestiller to mennesker i en løbende/dansende bevægelse. Skulpturen udføres 
i bronze, og i et fremsendt tilbud er den 3,8 meter høj. Hertil kommer en granitbeklædt sokkel på 
440x160 cm og 40 cm. i højden. Kunstneren oplyser, at størrelsen kan tilpasses en smule i forhold 
til den placering, som findes til skulpturen. Eksempelvis foreslår Bernhard Lipsøe, at skulpturen 
gøres ca. 10% mindre, hvis der findes en placering ved Skovshoved Havn (forslag 2 i bilag 1). 
 
Bernhard Lipsøe har foreslået tre placeringer af skulpturen: 1) Bellevue Strandpark, 2) Nord eller 
syd for Skovshoved Havn ved trekantede arealer henholdsvis ved indkørsel til parkeringsplads og 
bådpladser eller 3) Strækning fra Vikingelauget Charlottenlund til Charlottenlund Søbad. Alle tre 
placeringer har sine udfordringer (se bilag med faglig vurdering). I fald Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget anbefaler videre politisk behandling af skulpturforslaget, ønsker Børn og Skole, 
Kultur, Unge og Fritid Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommentarer til forslaget til placeringer, 
hvorefter forvaltningen undersøger nærmere før videre politisk behandling.  
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Økonomi 
Bernhard Lipsøe har i januar 2019 fremsendt et tilbud/prisoverslag på produktion og opsætning af 
skulpturen på i alt 2.6 mio. kr. Udgifterne til produktion og opsætning er ikke finansieret, men 
kunstneren tilbyder at hjælpe med at søge midler, i fald Kommunalbestyrelsen ønsker at gå videre 
med forslaget.   
Efter opførelsen overtager Gentofte Kommune ejerskab af skulpturen og deraf følgende 
forpligtelser, herunder løbende vedligeholdelse. Udgifterne til dette anslås at beløbe sig til ca. 
10.000 kr. årligt.  
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvalget tager stilling til, om forvaltningen skal udarbejde forslag til placering af Bernhard 
Lipsøes skulptur ”Løbet og dansen” samt finansieringsforslag, der fremsendes til beslutning i 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Klima, Miljø- og Teknikudvalget samt Byplanudvalget og 
efterfølgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1. Fagligt notat vedr. skulpturforslag Dansen (4811749 - EMN-2022-07751) 
 

7 [Åben] Årsplan for 1. kvartal til 4. kvartal 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-06918 
 

Resumé 
Udvalget orienteres om årsplanen. 

 
Baggrund 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende 
at prioritere emner til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, 

hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for KUF for 1. kvartal til 4. kvartal 2023 (4721933 - EMN-2015-13542) 
 

8 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-00190 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

9 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2022-01323 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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UDVALGSSTATUS 

Nedenfor gives et overblik over de aktiviteter og arrangementer, der har været i 3. kvartal 2022 på Kultur-, Unge- og 

Fritidsområdet. 

Kultur, Unge og Fritid på tværs  

Gentofte Mødes 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid var naturligvis også til stede på Gentofte Mødes 2. september, hvor der blev lagt op 

til flere vigtige debatter indenfor området.  

Opgaveudvalget Unges trivsel inviterede til formidling og drøftelse af udvalgets anbefalinger til Ungeliv i Balance. 

Målgruppen for debatten var unge, forældre og andre voksne i unges liv. Vært for debatten var Andreas Weidinger og 

Louise Phister, og i panelet sad blandt andet headspace, projektleder for Kortlægning af Danmarks Ungdom og forælder 

og fagperson Mia Alfred Andersen. Fokus for drøftelsen var: ”Hvad optager mig mest i anbefalingerne, og hvordan tænker 

jeg, at jeg selv og andre kan gøre en forskel”. Der var undervejs i debatten tid, til at publikum drøftede udvalgte dele af 

anbefalingerne med hinanden og brugte det som afsæt for den fælles drøftelse. Der deltog ca. 25 i debatten.  

Unge og Fritid satte fokus på fremtidens idrætsliv for unge. Her var alle aktører med relation til unge- og idrætsområdet 

inviteret til diskussion af, hvordan vi kan styrke arbejdet med unges idrætsliv fremover. Arrangementet bestod af oplæg 

og debat. I oplægsdelen præsenterede Unge og Fritid viden om, hvordan det går med unges mentale sundhed og 

idrætsliv i Gentofte. Herefter fortalte fire unge om deres vidt forskellige idrætsliv, og hvorfor de har valgt det idrætsliv, de 

har. Oplæggene satte rammen for den efterfølgende debat, hvor unge, repræsentanter for idrætsforeninger, lærere og 

headspace blandt andre bidrog med deres perspektiver. Af konkrete forslag til fremtidens idrætsliv for unge var blandt 

andet budskabet om, at breddeidrætten skal tages mere seriøst for eksempel ved, at trænerne skal være dygtige og 

relationelt kompetente over for de unge og samtidig skabe dedikeret og sjov træning. Desuden inviterede gymnasierne 

ind til endnu mere samarbejde med klubberne om idræt på gymnasiernes matrikel. Til arrangementet var der omkring 

110 deltagere, hvoraf 70 var gymnasieelever, og resten var repræsentanter fra idrætsforeninger, forældre, lærere og 

andre med interesse for feltet. 

Aktiv Sommer 2022 

Aktiv Sommer i 2022 bestod af 78 forskellige aktiviteter som bød på både sports- og kulturoplevelser for kommunens 

skolebørn. 1.900 børn deltog i denne sommers aktiviteter, som gik lige fra gymnastik over rideskoler til bæredygtig 

madlavning. Der var en lidt mindre efterspørgsel på sommerferieaktiviteter, end tidligere år. Årsagen hertil er ukendt. 

Aktiviteterne blev afviklet i uge 26, uge 27 og uge 32. 

Kultur 

Kulturvaner i en brydningstid 

Streamingtjenester har igennem en årrække stillet nye krav til danske kulturinstitutioners evne til at fastholde og udvikle 

publikumsgrundlag, og gennem de seneste 2,5 år har Coronapandemien og nu inflationskrisen yderligere skærpet 

udfordringerne for publikumsrettede kulturaktiviteter - det ses bredt i sektoren over hele landet.  

Applaus - en selvejende institution finansieret af Kulturministeriet - arbejder med at fremme publikumsudvikling i danske 

kulturliv. Med publikumsudvikling forstås arbejdet med at forny publikum, at sikre en klar fødekæde og demografisk 

bredere spredning i kulturforbrug. En aktuel måling – Kulturbarometer – foretaget af Epinion for Applaus viser, at 

stigende priser på både forbrugsvarer og energi særligt presser børnefamilier og unge i alderen 18-34 år, og det betyder 

fravalg af kulturoplevelser. Efterdønninger af Coronapandemien præger også kultursektoren, særligt ældre generationer:  
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40% af aldersgruppen 56+ giver i undersøgelsen udtryk for, at corona har givet dem mindre lyst til at opleve professionel 

kunst og kultur. Målingen viser dog også, at trods de aktuelle økonomiske udfordringer, så mener de fleste, at kunst og 

kultur har betydning for både humør og velbefindende. Se undersøgelsen her.  

Kulturbarometer er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at 

opleve professionelle, publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter. De løbende målinger gør det muligt at følge 

udviklingen over tid. BSKUF genkender tendensen og følger udviklingen i deltagelsesmønstre og kulturvaner lokalt.  

Faglitterære arrangementer for voksne på bibliotekerne  

Faglitteratur er et bredt begreb. I biblioteksregi er faglitteraturen registreret efter overordnede emner – og de siger lidt 

om bredden: Bogvæsen, biblioteker, museer, medier, leksika og blandede værker. Samfundsfag, pædagogik, forsorg, 

folkekultur. Teknik, sygdom, sundhed, erhverv, hun og hjem. Filosofi, psykologi videnskab og forskning, kommunikation 

og it. Geografi og rejser, lokalhistorie. Kultur, kunstarter, sport. Naturvidenskab, matematik, antropologi og etnografi. 

Litteratur, sprog, historie, biografier, erindringer. 

En optælling af kvartalets arrangementer for voksne på de seks biblioteker i Gentofte følger nedenfor. Der er optalt i 

perioden fra sæsonstart primo august til 30. september. I opgørelsen indgår ikke læseklubber, samtalesaloner, 

klubaktiviteter og andre overvejende borgerdrevne aktiviteter. I alt er der 37 arrangementer talt med og ingen er talt to 

gange.   

• Arrangementer om bæredygtighed og natur, ikke med konkret bogforlæg: 5 

• Faglitterære arrangementer, med udgangspunkt i bog eller forskning: 8 

• Skønlitterære arrangementer: 11 

• Øvrige kunstarter: Musik, filmvisninger, fællessang o. lign: 13 

Få overblik over Gentofte Bibliotekernes arrangementer her.  

Gentofte Gadeteaterfestival 

Gentofte Gadetaterfestival fandt sted den 26. til 28. august. Den var som øvrige år produceret af DIG og tilpasset lokalt i 

samarbejde med Kultur & Bibliotek. Årets forestillinger havde et højt niveau og var alle meget forskellige: Der var alt fra 

gade-gimmicks, installationer, punket nycirkus og balancekunst. Gadeteaterfestivalen havde forestillinger på Gentofte 

Torv, i Byens Hus, i Øregårdsparken og skulle have spillet i Skovshoved Havn – her blev forestillingen dog aflyst pga. 

vejret. Generelt er Gentoftes gadeforeninger og øvrige samarbejdspartnere positive overfor festivalen, som tiltrækker en 

meget bred og også international publikumsgruppe. Der er optalt 3.050 deltagere, og det er på niveau med tidligere år.   

GentofteNatten 

GentofteNatten finder hvert år sted den sidste fredag i september. Årets program hvilede solidt på oplevelser med kunst 

og kultur i centrum. Dette er hensigten efter de seneste års arbejde med at give GentofteNatten stærkere fokus og skabe 

forskel til det mere lokalt- og græsrodsorienterede Kultur & Festdage. Særligt succesfulde på deltagerantal og stemning 

var arrangementer i Pavillonen – Danmarks Mindste Forsamlingshus, kirkekoncerter samt den ekstraordinære 

kunstperformance Dangerous When Wet i Kildeskovshallen. Sidstnævnte var et samarbejde med kunsthallen Copenhagen 

Contemporary og en internationalt profileret kurator. Det samlede deltagerantal er opgjort til 3.500 besøgene, og det er 

på niveau med sidste år.  

Golden Days Festival: Queens 

Den kulturhistoriske festival Golden Days løb af stablen fra den 2. til 18. september. Hvert år har festivalen et relativt 

åbent tema, der er fastlagt af festivalens sekretariat. Det kan være historiske perioder eller mere abstrakte temaer – i år 

var det ’Queens – kvinder, køn og magt’.  

https://www.applaus.nu/wp-content/uploads/2022/09/Kulturbarometer_1maaling_2022_Applaus.pdf
https://genbib.dk/arrangementer
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Lokalt sker planlægningen af Golden Days Festivalen dels i samarbejde med sekretariatet, som leverer grafisk ramme, 

inspiration til kuratering og markedsføring, i 4k-regi, hvor lokale koordinatorer fra Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe 

og Gentofte samarbejder og udarbejder en fælles programfolder samt endelig lokalt i et samarbejde mellem deltagende 

aktører og Gentofte Lokalarkiv.  

I Gentofte var en lang række kulturinstitutioner og aktører repræsenteret i programmet, som forholdt sig bredt til temaet. 

Dog levede besøgstallet ikke op til forventningerne: En række arrangementer blev aflyst i sidste øjeblik, og generelt 

melder kulturinstitutionerne om en vanskelig kulturmåned til indendørs arrangementer – septembervejret var lunt. 

Deltagerantallet er opgjort til 885, og til det skal der lægges et uvist antal, der har set en særudstilling på Garderhøjfortet 

som en del af et besøg på fortet. Lidt flere deltog i år end sidste år. 

Fantasydage på Garderhøjfortet 

I weekenden fra d. 9. til 11. september blev der afholdt Fantasydage på Garderhøjfortet i samarbejde med 

Eventyrridderne. Rigtig mange var flot udklædt som orker, elvere, riddere, prinsesser og meget mere. Fredagen var 

tilegnet skoleelever, og der deltog ca. 3.500 børn hvoraf ca. 1.000 af dem kom fra Gentofte kommune. Mange af 

kommunens elever havde arbejdet med at forberede deres kostumer, våben og personlige fortællinger i de workshops, 

som Eventyrridderne havde lavet på skolerne i ugerne op til eventet. Kl. 12.00 stod det store slag, hvor børnene blev 

stillet op i to hære, der skulle i direkte kamp mod hinanden. Der var stor kampgejst og jubel hos den sejrende hær, da 

kampen var slut. Der var i alt ca. 9.500 gæster i løbet af hele weekenden. 

Der var gratis adgang til Garderhøjfortet for alle gæster som en del af arrangementet og arrangeret en spionjagt der ledte 

gæsterne gennem fortets gange. Der var ca. 1250 gæster der prøvede spionjagten. Rigtig mange besøgte fortet for første 

gang og var meget overraskede over hvor stort det er. For os på Garderhøjfortet var det rigtig spændende at prøve at lave 

denne type event, da det satte fortets grønne områder i spil på helt nye måder og viste hvor stort et potentiale der er i 

forhold til at lave f.eks. udendørs koncerter, madmarked, loppemarked og andre lignende arrangementer.  

Kulturprisen 

Kulturprisen gives årligt til en fremtrædende kunstner med bopæl i kommunen, der har gjort sig bemærket på den danske 

eller internationale kulturscene. Kulturprisen gives som en anerkendelse af kunstnerens store arbejde og talent. 

Skuespiller Lars Brygmann er årets modtager af Gentofte Kommunes Kulturpris. Han får prisen for sit omfattende bidrag 

til den ny guldalder i dansk teater, film og tv gennem mere end 30 år i et utal af roller. Prisen blev overrakt ved 

GentofteNatten den 30. september. 

Initiativprisen 

Initiativprisen gives hvert år til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet 

fortrinsvis inden for det sociale- eller kulturelle område eller inden for idræts- eller erhvervslivet. Som den eneste af 

områdets priser er det muligt for borgere at indstille kandidater. I 2022 går initiativprisen til den frivillige forening 

DrugRebels, som modtog prisen ved et åbent forældreshow i Rådhushallen. DrugRebels arbejder for at oplyse unge og 

forældre om rusmidler. DrugRebels har siden 2009 arbejdet efter en klar vision: At inspirere og informere unge til at 

træffe et bevidst valg i forhold til alkohol og stoffer. Foreningen arbejder for, at flere er i stand til at vælge stofferne fra. 

Læs mere om DrugRebels nedenfor i afsnit om Unges trivsel - formidling af viden og værktøjer til forældre. 

Unge 

Fremtidens Ungeliv – 9. klasser arbejder løsningsorienteret med Ungeprofilundersøgelsens resultater  

I uge 37 deltog elever fra fire 9. klasser fra Gentofte Skole i forløbet ”Fremtiden ungeliv” i Udskolingen i Byens Hus. 
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Eleverne gennemførte en designproces, hvor de udviklede løsningsforslag og produkter til forskellige problemstillinger 

inden for temaerne fritidsliv, søvn, forældre og fællesskaber. F.eks. arbejdede eleverne med den problemstilling, at 

mange unge stopper i foreningslivet. Eleverne indsamlede viden om problemstillingen og dykkede ned i lokale data fra 

den Ungeprofilundersøgelse, der blev gennemført på skolen sidste år. Eleverne udarbejdede produkter ved brug af de 

digitale virkemidler, der findes i Udskolingen i Byens Hus f.eks. lavede de korte film og podcast.  

I tilbagemeldingerne fra den survey, som eleverne besvarede ved afslutningen, gav eleverne udtryk for, at det havde 

været motiverede at arbejde ud fra virkelighedsnære problemstillinger fra deres egen målgruppe, at de have tilegnet sig 

nye tekniske færdigheder i produktfremstilling samt, at de var blevet udfordret på en kompleks problemstilling, 

idegenerering og samarbejde. 

Fremtidens Ungeliv har følgende formål:  

1. At eleverne får læringskompetencer, som de bl.a. skal bruge når de laver projektopgave senere på året 

2. At eleverne bliver inddraget og kommer med løsningsforslag til udfordringer, der har en betydning for deres egen 

sundhed og trivsel 

3. At elevernes løsningsforslag og perspektiver kan præsenteres for deres forældre eller f.eks. lokale foreninger, 

som kan skabe afsæt for dialog og handling. 

Forløbet er et led i flere af kommunens indsatser herunder ”Fælles om ungelivet, ”Ung i bevægelse”, ”Fremtidens 

udskoling” og ”Unge og Søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring”. Indsatserne tager afsæt i en række af de 

anbefalinger, som er kommet fra flere opgaveudvalg omkring unges sundhed og trivsel. 

Headspace 

Halvårsrapporten, som er udkommet i august 2022 for headspace januar-juni 2022, viser en lille fremgang i antallet af 

unge, der får en personlig samtale i headspace i forhold til de to foregående år.  

Tabel 1 Antal unge til individuel rådgivning de seneste tre halvår 

  1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2022 

Antal unge 50 73 87 

 

I første halvår 2022 er der 87 unge i individuel rådgivning, mens det i corona-årene 2020 og 2021 var hhv. 50 og 73.  

Headspace arbejder fokuseret på at skabe synlighed omkring tilbuddet særligt ved workshops og oplæg på skoler og 

ungdomsuddannelser. Workshops kan f.eks. handle om at fejle for at mestre eller trivsel og handling. Via workshops øger 

headspace elevernes kendskab til tilbuddet, ligesom der arbejdes forebyggende i forhold til unges sundhed og trivsel. Link 

til headspace’ Aktivitetskatalog til skoler og ungdomsuddannelser 

Tabel 2 Antal udgående aktiviteter fordelt på seneste tre halvår 

  1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2022 

Udgående aktiviteter 6 21 68 

 

Tabel 3 Antal unge til workshops/oplæg fordelt på seneste tre halvår 

  1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2022 

Antal unge 1.875 274 2.146 

 

I første halvår af 2022 har headspace jf. Tabel 2 været ude til 68 ’udgående aktiviteter’, hvor det i 2020 og 2021 var 

henholdsvis seks og 21. Til de 68 udgående aktiviteter mødte headspace 2.246 unge i første halvår af 2022. Det var på  

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN62/EMN-2017-02823/Dokumenter/Aktivitetskatalog/aktivitetskatalog%20(v.%203%20-%2022).pdf?Web=1
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niveau med første halvår af 2020, og væsentligt flere end i 2021, hvor mange af eleverne på skoler og 

ungdomsuddannelser var hjemsendt pga. Covid-19. 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer ud fra ovenstående, at headspace er inde i en positiv udvikling efter 

coronapandemien med stadigt flere unge i individuel rådgivning. Headspace har fortsat et stort fokus på 

synlighedsaktiviteter for at styrke den udvikling. 

Headspace Danmark har pr. 1. september indgået samarbejde med Copenhagen Research Center for Mental Health 

(CORE), som skal gennemføre en forskningsbaseret evaluering af headspace. Der er tale om et femårigt forskningsprojekt 

med midler fra Trygfonden. Formålet med undersøgelsen er at undersøge effekterne for de unge ved at deltage i samtaler 

i headspace samt de økonomiske og samfundsmæssige effekter af indsatsen. Derudover er målet med en 

procesevaluering at undersøge selve implementeringen af headspace-indsatsen, kontekstens betydning og 

virkningsmekanismerne af nøgleaktiviteterne i headspace-indsatsen. 

Unges trivsel - formidling af viden og værktøjer til forældre 

I anbefalingerne fra opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig peges bl.a. på, at der bør være fokus på 

formidling af viden og værktøjer til forældre med fokus på, hvordan de kan være med til at understøtte, at unge i 

Gentofte Kommune trives. Samtidig med er der i Fælles om Ungelivet og indsatsen ’Søvn – en genvej til trivsel og unges 

indlæring’ også fokus på involvering og formidling til forældre.  

I 3. kvartal er der på den baggrund igangsat en ny indsats, som netop har fokus på formidling af viden og værktøjer samt 

øget fokus på involvering af forældre til unge. Indsatsen skal være med til at styrke forældrenes rolle og medvirken til at 

øge unges trivsel og sundhed, herunder at mindske unges indtag af røg/snus, rusmidler og alkohol. Der har bl.a. været 

fokus på afprøvning af koncept for formidling af data fra Ungeprofilundersøgelsen 2021 om unges øgede brug af alkohol i 

skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse. Derudover har fokus været på at give forældre konkrete værktøjer, der kan 

medvirke til at skabe rammer, der mindsker alkoholindtaget.  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har i 3. kvartal holdt oplæg på forældremøde i 1.G på Aurehøj Gymnasium, som der 

samarbejdes med i Fælles om Ungelivet. Herudover er der afholdt flere større arrangementer for forældre, for at sætte 

fokus på forældrerollen samt viden omkring unges trivsel, alkohol og søvnvaner. I september 2022 deltog 300 forældre i 

foredrag af psykolog Ulla Dyrløv og 100 forældre deltog i forældreshow af DrugRebels, som foregik i forlængelse af, at 

DrugRebels modtog Gentofte Kommunes Initiativpris 2022 jf. afsnit ovenfor under Kultur. 

Indsatsen formidling til forældre er udover at tage initiativ til formidling og involvering også en tværgående indsats, der 

formidler viden og tilbud på tværs af områder i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. Der er i opstartsperioden etableret 

samarbejder med både biblioteket, rusmiddelskonsulenten, SSP, skoleområdet med flere. Samtidig er 

nyhedsbrevet ”Ungeliv i Balance” målrettet forældre blevet lanceret. Hvert nyhedsbrev har en ny tematik og formidler 

viden og værktøjer til forældre samt formidler kommunens tilbud, hvor forældre kan få gode råd og deltage i relevante 

aktiviteter. 

Status på Unges Frie Tid 

I Ungemiljø Vangede er der fortsat gang i forsøget med at sætte aldersgrænsen ned fra 25 år til 18 år samt en ekstra 

åbningsdag om fredagen jf. kvartalsrapporten fra 2. kvartal 2022. Brugen er stort set uændret. 

I 3. kvartal har der været en gruppe unge med uhensigtsmæssig adfærd, som har fyldt meget i tilbuddet på bekostning af 

andre brugergrupper. Der har derfor været et tværgående samarbejde i gang med Vangede Fritidscenter og SSP. Dette 

samarbejde har mundet ud i en aftale, hvor SSP bidrager med øget bemanding og opmærksomhed i oktober måned for at 

få bedre greb om situationen. 

https://ungelivibalance.presscloud.com/digitalshowroom/#/home
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I de seneste måneder har Ung i Byen Hus (UiB) arbejdet videre med forandringen fra være-sted til gøre-sted. Nedenfor 

fremgår en række eksempler på initiativer og projekter, som har været en del af tilbuddet i 3. kvartal: 

Gentænk X - Sex på skemaet: 

To gymnasielever har sat SEX PÅ SKEMAET til GENTÆNK SEX. De søgte ungepuljen til at invitere Nicolaj Laue Juhl, som er 

tidligere talsperson for LGBT+ ungdom, til at holde oplæg om seksualitet, samtykke og grænser. Til eventet holdt de to 

gymnasielever en brandtale om, hvorfor sex skal på skemaet, diskuterede normer og stereotyper med publikum og 

svarede på spørgsmål om køn, krop og seksualitet i Pandoras Æske sammen med Nicolaj og to sundhedsplejersker fra 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.  

Samarbejder med ungdomsuddannelserne: 

UiB har taget hul på et par samarbejder med ungdomsuddannelserne Gammel Hellerup Gymnasium og Ordrup 

Gymnasium. Det faglige omdrejningspunkt har været kunst og arkitektur. UiB ser positive effekter i form af brobygning til 

unge, som kommer og bliver en del af huset i deres frie tid. UiB kommer til at fortsætte denne indsats i samarbejde med 

ungdomsuddannelserne i kommunen.  

Unge skaber: 

Flere og flere unge med skabertrang bliver en del af Ung i Byens Hus. Eksempelvis er der en pige på 21 år, som selv har 

oprettet sit eget lerværksted i ungeatelieret. En anden pige på 17 år laver, sammen med forskellige unge i studiet, en 

podcast om at være ung anno 2022. En dreng på 18 år stablede et ”silent disco” arrangement på benene i forbindelse 

med Golden days og flere projekter er i støbeskeen. 

Skrivegejst: 

Skrivegejst er et samarbejde mellem den unge forfatter Nicoline Christensen, Gentofte Ungdomsskole og UiB. Forløbet 

skrivegejst, handler om netop det – at have glæde ved at skrive. Fokus er en meget praktisk vinkel, hvor deltagerne skal 

skrive en masse for at opdyrke, kultivere og dele skrivegejsten. Det foregår med mange spændende skriveøvelser, hvor 

deltagerne både skal lære at finde inspiration, formidle tanker og følelser, men også lære at have det sjovt imens.  

Golden days:  

UiB havde fire arrangementer med fokus på queens, som var året tema til Golden days: Croquis, Musikbanko, Silent disco 

og Kunstcubators første udstilling. 

Fritid 

Lokaletilskud for 2021 

Der er udbetalt i alt 5.150.005 kr. i lokaletilskud for 2021 til i alt 29 forskellige foreninger. Heraf har 11 idrætsforeninger 

tilsammen fået udbetalt 4.378.297 kr., 16 spejdergrupper har fået i alt 662.294 kr., og der er udbetalt 109.414 kr. til to 

foreninger i gruppen ”andre”. 

Idrætselever på ungdomsuddannelserne 

På ungdomsuddannelserne Gentofte HF, Ordrup-, Gammel Hellerup- og Øregård Gymnasium er der fra skoleåret 

2021/2022 i alt 215 idrætselever, hvoraf 115 af dem er godkendte af Team Danmark. Fordelingen på 

ungdomsuddannelserne er følgende:  

• Gentofte HF med 11 idrætselever 

• Ordrup med 43 idrætselever 

• Gammel Hellerup med 65 idrætselever  

• Øregård Gymnasium med 96 idrætselever 
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Det samlede antal af idrætselever viser en stigning på 22 elever siden sidste år. Årsagerne hertil kan være, at HIK fodbold 

fra august 2022 blev optaget som prioriteret idrætsgren med mange ansøgere, samt at skolerne i år har haft stort optag 

af elever. I skoleårets opstart i august 2022 har der været stor tilslutning fra fodbold (43 elever), basketballspillere (33 

elever), svømning (22 elever) og ridning (21 elever). Andre idrætselever dyrker bl.a. atletik, ishockey, sejlsport, dans og 

volleyball.  

 

Status på anlægsbevillinger  

Lys på kunstgræsbane 1 ved Maglegårdshallen: Arbejdet er i proces. Der er gennemført nabohøring, og der forventes 

byggetilladelse november. Når byggetilladelsen foreligger, indhentes tilbud. Der kan være udfordringer med anskaffelse 

af stål til lysmaster, da ingen leverandører på nuværende tidspunkt kan garantere leverancer. Det forventes, at 

lysanlægget vil stå færdigt i marts 2023. 

Kunstgræs ved Jægersborg Boldklub: Natur og Miljø har fået gennemført lys- og lydstudier, og høringsmaterialet er 

udsendt, og der har været afholdt nabohøring. Det endelige høringssvar er udsendt til naboerne. Det er Gentofte 

Kommune afgørelse, at banen placeres, hvor det har været intenderet fra begyndelsen. Da de første tilbud er forældede, 

er der påbegyndt en ny udbudsproces. Banen forventes stadig at stå færdig i sommeren 2023. 

Udbygning af Maglegårdshallen: Byggeriet fortsætter, men er forsinket, og af den nuværende tidsplan fremgår, at 

byggeriet vil være færdigt ultimo januar. Processen er blevet kompliceret af, at der foregår både ”syn og skøn” og 

en ”hurtig afgørelse” i Voldgiften vedr. opsætningen af stilladset og efterfølgende forsinkelser. Første afgørelse i Syn og 

Skøn var i Gentofte Kommunes favør, men afgørelsen er blevet anket. Afventningen af afgørelsen har ingen indflydelse på 

byggeriet.   
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KULTUR 

Biblioteket 

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution. Der er seks biblioteker: Hovedbiblioteket i 
Hellerup og fem bydelsbiblioteker i henholdsvis Dyssegård, Vangede, Ordrup, Jægersborg og i Gentoftegade.  

Nedenfor gives en status på 3. kvartal 2022 på det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne, det samlede antal 

udlån af fysiske materialer og det samlede antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.  

 

Figur 1 Besøgende på Gentofte Bibliotekerne 2019-2022 pr. måned 

 

Note:  I de markerede måneder har bibliotekerne været helt eller delvis lukkede pg.a. Covid-19 restriktioner. 

Tallene viser antallet af besøgende fortsat er stigende i forhold til de tilsvarende perioder i 2020 og 2021. Efteråret vil 

være interessant at følge, da dette halvår har været uden coronanedlukning i alle tre foregående år. 
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Figur 2 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2019-2022 pr. måned

 
Note:  I de markerede måneder har bibliotekerne været helt eller delvis lukkede pg.a. Covid-19 restriktioner. 

Tendensen er, at udlånstallet er lidt stigende, men det stiger ikke så meget som besøgstallet i relation til de foregående 

år.  

Figur 3 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2019-2022 pr. kvartal        

 
 

Udlånet af elektroniske materialer ligger fortsat højt, både i forhold til 2019, 2020 og 2021. Når det samlede udlånstal på 

både fysiske og elektroniske materialer sammenlignes i tredje kvartal, ligger udlånstallet en smule højere i 2022 end i 

2021.  
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Kultur- og Børnekulturpuljen  

Tabel 4 Oversigt over bevillinger fra Kulturpuljen i 1.-3. kvartal 2022 

Kulturpuljen                                 3.703.000 kr. 
Oprindeligt budget                      2.200.000 kr. 
Genbevilling                                  1.503.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Gentofte Kino - filmarrangement Mine aftener i paradis 17.800 kr. 

Gentofte Jazz Klub - koncerter 1. halvår 2022 47.000 kr. 

Kultur og Oplevelser - GentofteNatten 350.000 kr. 

Åbne Døre 9.500 kr. 

Gentofte bibliotekerne, Voksenarrangementer 2022 250.000 kr. 

Bæredygtigtig Byliv Jægersborg 5.000 kr. 

Børnekulturpuljen 2022 250.000 kr. 

Gentofte Kunstskøjteløber Forenings gallashow 10.000 kr. 

Børnekulturen tilskud til kunstprojekt "Å vil liv" 76.000 kr. 

Kultur og Oplevelser - Gadeteaterfestival  175.000 kr. 

Gentofte Hovedbibliotek - Gentofte Bogmesse 2022 75.000 kr. 

Masterplan for Garderhøjfortet 100.000 kr. 

Kultur og Oplevelser - Opera i det Fri 103.550 kr. 

Gentofte Bibliotek - Foredrag om krigen i Ukraine 32.050 kr. 

 Kirker i Gentofte 2022 15.000 kr. 

Søborg Motetkor - koncert 15.000 kr. 

Gentofte Musikskole og Fritidscentre – Gentofte Musikfestival  40.400 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 1.571.300 kr. 

Gentofte Jazzklub tilbagebetaling for aflyste koncerter i 2021 -10.175 kr. 

Tilbagebetalt moms for 1. kvartal -76.545 kr. 

Tilbage i Kulturpuljen 2.218.420 kr. 

2. kvartal Kr. 

Gentofte Lokalarkiv - Golden Days 104.841 kr. 

Gentofte Concert Band - koncert 5.000 kr. 

Skæbne Historier - Karen Blixen-kavalkade  19.000 kr. 

Gentofte Kino - filmarrangement Midt om natten 18.500 kr. 

Bureau for mellemartslig Kommunikation - koncert og meditation 7.500 kr. 

Garderhøjfortet publikumsudvikling 100.000 kr. 

Storbyen Synger - arrangement Syng solen ned 83.424 kr. 

Gentofte Kino - særlige filmarrangementer 142.400 kr. 

Bellevue teater - 12 udendørs forestillinger - LOVE VELO 150.000 kr. 

Rollespilsforeningen Eventyrriderne Fantasy Dage på Garderhøjfortet i september 20221 222.000 kr. 

Bevillinger 2. kvartal 852.665 kr. 

Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -139.769 kr. 

Tilbage i Kulturpuljen 1.505.524 kr. 

  

 
1 Beløb er opjusteret siden 1. kvartalsrapport, da blev givet en ekstrabevilling på 82.000 kr. 
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3. kvartal Kr. 

Bellevue Teater - børnekoncerter Fy Fy Skamme 57.300 kr. 

Messiaskirken koncertserie 2022 30.000 kr. 

Øregård Museum - publikumsudvikling ifm. 100 års jubilælum 200.000 kr. 

Dangerous When Wet 50.000 kr. 

Musikforeningen KULØR koncerter  35.300 kr. 

Verdensballetten på Sølyst 50.000 kr. 

Kulturskolerne dramaundervisnings hold - Sig JA! 17.525 kr. 

Gentofte Jazz Klub - koncerter 2. halvår 31.084 kr. 

Tværgående ungeindsater foredrag med Chris McDonald 25.000 kr. 

Vangedes Venner - Vangede Festival 4.322 kr. 

Dansk Italiensk Kunstforening - kunstaften 6.000 kr. 

Bellevue Teater. Deltagelse i Fantasy Dage 15.000 kr. 

Charlottenlund Slot. Julekoncert 10.000 kr. 

OrdSelskabet - Grand Nordic Festival 25.000 kr. 

Hellerup Kammermusikmusikforening - sæson 2022/23 50.000 kr. 

Åben Scene i Byens Hus 36.000 kr. 

Jens Iversen - 10. julekoncerter på kommunes plejehjem 33.000 kr. 

Gentofte Rådhus - juletræstænding 11.450 kr. 

OrdSelskabet - Spoken Dance Festival  20.000 kr. 

Bevillinger 3. kvartal 706.981 kr. 

Tilbagebetalt moms for 3. kvartal -152.349 kr. 

Teaterrefusion -75.000 kr. 

Tilbagebetalt fra Opera i det fri -9.388 kr. 

Tilbage i Kulturpuljen 1.035.280 kr. 

Note: Midlerne er blevet bevilliget i 3.kvartal – men udbetales løbende, hvor der også samtidig afløftes moms. 

Kulturpuljen har i 2022 en ekstraordinært stor ramme på 3.703.000 kr. pga. en genbevilling på ca. 1.5 mio. kr. Oversigten 

over bevillinger fra Kulturpuljen viser, at der i lighed med tidligere år er tildelt flest midler i årets første kvartal, hvor der 

traditionelt søges støtte til de fleste af årets større indsatser og begivenheder. Der har dog været en god søgning til 

Kulturpuljen i 3. kvartal, hvor der bevilliget støtte til mange mindre kulturprojekter. De fleste bevillinger ligger således på 

50.000 kr. eller under. Ud over de mindre kulturprojekter er der en bevilling på 57.300 kr. til Bellevue Teatret til en række 

børnekoncerter på kommunens skoler og en bevillig på 200.000 kr. til Øregaard Museum til publikumsudvikling ifm. 

museets 100års jubilæum.  

Ved udgangen af 3. kvartal var der 1.035.280 kr. tilbage i Kulturpuljen. Heraf er 260.750 dog reserveret til driftsstøtte til 

MovieHouse Hellerup i 2022, når Gentofte Kommune har indgået en driftsaftale med biografen. Bevillingen forventes at 

komme til udbetaling inden årsskiftet, hvorved der reelt er 774.530 kr. tilbage i Kulturpuljen til kulturprojekter i årets 

sidste kvartal.   

Tabel 5 Oversigt over bevillinger fra Børnekulturpuljen i 1.- 3. kvartal 2022 

Børnekulturpuljen samlet   492.000 kr. 
Oprindeligt budget                150.000 kr. 
Genbevilling                              62.000 kr. 
Frigjorte midler                        30.000 kr. 
Tilskud fra Kulturpuljen        250.000 kr. 

 

1. kvartal Kr. 
Gentofte Musikskole  5.000 kr. 

Børnehuset Troldemosen og Yasmin E. Steenholdt  25.000 kr. 

Teaterdyssens årsprogram  3.353 kr. 

Munkegård Teater i samarbejde med Sophie Nue Møller og Munkegårdsskolen 25.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 58.353 kr. 

Tilbagebetalt moms for 1. kvartal -850 kr. 

Tilbage i Børnekulturpuljen 434.497 kr. 
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2. kvartal Kr.  

Salaam Filmfestival 22.000 kr. 

Bloom Institute 12.100 kr. 

Teater Globen 8.300 kr. 

Børnekultur og Hanne Linde "Gentofte ånder" 10.402 kr. 

Charlotte Calberg og Tineke Noordhoek og Busses Skole "Vindkjoler, vandtårne, ildtoner og jordtrommer" 32.000 kr. 

Dyssegård Bibliotek 7.250 kr. 

Tranen "mini-tranen" 15.000 kr. 

Øregaard Museum "grafisk værksted"** 4.500 kr. 

Bevillinger 2. kvartal 111.552 kr. 

Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -1.038 kr. 

Tilbage i Børnekulturpuljen 323.983 kr. 

3. kvartal Kr. 

Hellerup Kammermusikforening - tre familiekoncerter 29.107 kr. 

Ordrup Skole, Tjørnegårdsskolen og Seidlers Sensorium med kunstprojektet "Å vil liv" 40.000 kr. 

ZeBu og Tjørnegårdsskolen med "Projekt Scenekunst" 29.480 kr. 

Seks dagtilbud i Gentofte Kommune og Seidlers Sensorium med "Voks skoV for de mindste" 46.200 kr. 

Folkekirkens Skoletjenesten med "Hus og Himmel" 15.000 kr. 

Gentofte Skole, Charlotte Calberg og Tineke Noordhoek med "Vindkjoler, vandtårne, ildtoner og 
jordtrommer" ver. 2. 32.000 kr. 

Øregaard Museum "grafisk værksted" - Eksta bevilling* 4.500 kr. 

Charlotte Calberg og Tineke Noordhoek og Busses Skole "Vindkjoler, vandtårne, ildtoner og jordtrommer" - 
Ekstra bevilling 2.000 kr. 

Bevillinger 3. kvartal 198.287 kr. 

Teaterrefusion -51.000 kr. 

Tilbagebetalt moms for 3. kvartal -15.500 kr. 

Tilbage i Børnekulturpuljen 192.196 kr. 

Note: Midlerne er blevet bevilliget i 3. kvartal – men udbetales løbende, hvor der også samtidig afløftes moms. 

Børnekulturpuljen har i 2022 en økonomisk ramme på 492.000 kr. I tredje kvartal blev puljen tilført 51.000 kr. i 

teaterrefusioner for forestillinger afviklet i 2021.   

Børnekulturpuljen arbejder for, at kunst og kultur er en del af hverdagen for alle Gentoftes børn. Puljen støtter 

fortrinsvist dybe, forandrende og forankrende forløb, hvor børn er aktive deltagere i samskabelsesprojekter med 

professionelle kunstnere.    

Performancegruppen Seidlers Sensorium har modtaget to bevilliger til længerevarende kunstforløb med lokale børn. 

Udskolingselever fra Ordrup Skole og Tjørnegårdsskolen har deltaget i Å vil liv, som er et kombineret kunst- og 

naturfagligt forløb i Rude Skov, hvor biologi og fakta møder scene- og billedkunstens intuitive undersøgelser af Mølleåen. 

Seks dagtilbud kan med bevillingen til Voks skoV for de mindste se frem til at fordybe sig i skovens hemmeligheder med 

workshops, performancevandringer og produktion af egne lerværker.  

Kunstnerne Charlotte Calberg og Tineke Noordhoek har sammen med elever fra Busses Skole arbejdet med de fire 

elementer jord, ild, vand og luft i kunstprojektet Vindkjoler, vandtårne, ildtoner og jordtrommer og sammen skabt 

stedsspecifikke performances på Bellevue Strand og på Bellevue Teatret.    

Tjørnegårdsskolen kan med støtte fra Børnekulturpuljen og i partnerskab med børneteatret ZeBu undersøge og udvikle 

nye performative metoder til elevers arbejde med projektopgaven.   

Folkekirkens Skoletjeneste har modtaget en bevilling til realisering af det tværfaglige undervisningsprojekt Hus og Himmel 

ved designer Charlotte Carstensen og arkitekt Julie Dufour, hvor elever på mellemtrinnet skal arbejde med arkitektur, 

hjem og hjemmelighed dels på skolen og dels i Ordrupgaards skulpturpark.    
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Hellerup Kammermusikforening kan med bevillingen realisere tre klassisk kammermusik koncerter for børn og deres 

voksne i et pædagogisk levende og imødekommende format. 

Bevillingerne i dette kvartal har fordelt sig på mange forskellige udtryk og genrer, målgrupper og formater.  

Sygefravær og Personaleomsætning 

Sygefravær  

Det samlede sygefravær på kulturområdet har de seneste 12 måneder været 4,7% jf. Figur 4 nedenfor, hvilket er lavere 

end gennemsnittet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid om end det følger den svagt stigende tendens. Hvis fraværet 

vedr. covid-19 ikke medregnes, har kulturområdet haft et sygefravær de seneste 12 måneder på 3,6%.   

Figur 4 Samlet sygefravær på kulturområdet t (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) 
de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 

Note 1: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og Covid-19. 

Note 2: Covid-19 relateret sygdom er registreret fra den 27. april 2020 til den 30. juni 2021, og igen 23. november 2021 til 28. februar 2022.  

Covid-19 fravær de seneste 12 måneder = 0.9% 

Figur 5 Kort- og langtidssygefravær på kulturområdet de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note 1: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og Covid-19. 
Note 2: Covid-19 relateret sygdom er registreret fra den 27. april 2020 til den 30. juni 2021, og igen 23. november 2021 til 28. februar 2022.  
Covid-19 korttidsfravær de seneste 12 måneder = 0,8% og Covid-19 langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0,1% 
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Personaleomsætning 

Figur 6 Personaleomsætning på kulturområdet de seneste 36 måneder

 

 

På kulturområdet har personaleomsætningen været mellem 15% og 22% de seneste tre år. Personaleomsætningen de 

seneste 12 måneder har været 22% på kulturområdet. Den samlede personaleomsætning i Gentofte Kommune er 31% de 

seneste 12 måneder. 

Gentofte Bibliotekerne er den største kulturinstitution, og har naturligt en høj personaleomsætning. Eksempelvis er der 

en stor udskiftning blandt medarbejder med få timer eksempelvis blandt bogopsætterne. Aktiviteterne er stigende på 

bibliotekerne, og derfor er personaleomsætningen tilsvarende stigende.  

 

Økonomisk status 

 

 

Det korrigerede budget udgør 62,4 mio. kr. og der forventes et regnskab på 63,4 mio.kr. svarende til et merforbrug på 0,8 

mio. kr. efter tekniske omplacering på 0,1 mio.kr. og en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.  

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede bevillingsændringer. 

 
mio. kr.  

Korrigeret budget (a) 62,4 

Tekniske omplaceringer (b) 0,1 

Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c) 0,2 

Heraf: 
 

- Ukraineudgifter 0,2 

Andre afvigelser (d) 0,8 

Forventet regnskab (e=a+b+c+d) 63,4 

 

Kultur

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1020 60,4 62,4 46,0 0,3 63,4

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,8



Gentofte Kommune                                                                                                                       23. november 

2022 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 16                      

Kultur 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

 

Der søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende borgere fra Ukraine. Der er udbetalt ekstraordineret tilskud på 0,2 

mio. kr. til Frivilligecentret. 

Andre afvigelser omfatter et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes for det første, at der forsat er pres på 

bibliotekernes udgifter til udlån af digitale ressourcer. Det er vurderingen, at interessen for at låne e-bøger og andre 

digitale materialer fortsætter. Der forventes merudgifter på 0,7 mio., men det modsvares af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 

på andre konti, samt at der i år er eksterne midler til projekter, som først skal anvendes i 2023. 

Derudover forventes på Kulturinstitutionerne et merforbrug på 0,5 mio. kr. Garderhøjfortet forventes på nuværende 

tidspunkt at have et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes generelt stigende priser, og at besøgstallet ikke er kommet 

på samme niveau som før COVID-19. Byens Hus forventes på nuværende tidspunkt at have et merforbrug på 0,1 mio.kr., 

som primært skyldes udgifter til daglig bemanding af rundering og aflåsning af faciliteterne. 
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UNGE 

Ungeområdet dækker det tværgående samarbejde om EN UNG POLITIK og driften af Musikbunkeren samt Ungemiljøerne 

i Byens Hus og Vangede.  

Ungemiljøerne i Byens Hus og Vangede 

Ung i Byens Hus (UiB) er åben mandag-torsdag kl. 14-21. Ungemiljøet i Vangede er åbent mandag, onsdag og fredag kl. 
18-21. I 2022/23 er der gennemført en daglig registrering af, hvor mange unge der besøger Ungemiljøerne.  
 
Figur 7 Antal unge i Ungemiljøerne i Vangede og i Byens Hus skoleår de seneste to år 

 

 
Note 1:  I de markerede måneder har ungemiljøerne været helt eller delvis lukkede pga. Covid-19 restriktioner. Grunden til det høje antal unge i 

november 2021 i Ungemiljøet i Byens hus skyldes festivalen Gentænk. 

Note 2: I oktober var der efterårsferie og dermed lukket en uge, i februar var der vinterferie og dermed lukket en uge og i juli var der sommerferie og 

dermed lukket hele måneden. 

Af Figur 7 Antal unge i Ungemiljøerne i Vangede og i Byens Hus skoleår fremgår antal unge i Ungemiljøerne. UiB har efter 

sommerferien ændret tællemetode og bruger nu en elektronisk fremmødetæller af samme type som på biblioteker i 

Gentofte. Denne tæller blev taget i drift i uge 33. 
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Musikbunkeren  

Musikbunkeren er et foreningsbaseret musikfællesskab og kreativt fristed for unge musikere, hvor visionen er at 

engagere, inspirere og facilitere unge musikeres skabertrang og fællesskab. Musikbunkeren drives i et samarbejde mellem 

Gentofte Kommune og foreningen Musikbunkeren. Musikbunkerens målgruppe er unge være mellem 15-25 år. Der er 

forskellige former for medlemskab, hvor de unge f.eks. har adgang til arrangementer og aktiviteter, kan få sparring med 

musikfaglige medarbejdere, booke scenen og have eget øvelokale eller studie. Musikbunkeren er døgnåben og bemandes 

af musikfagligt personale mandag-onsdag kl. 16-20 samt efter behov. 

Figur 8 Antal medlemmer i musikbunkeren 2019-2022 pr. måned  

 
Note 1:  I de mørkt markerede måneder var Musikbunkeren fysisk lukket hele eller størstedelen af måneden pga. Covid-19 restriktioner, men der 

har været gennemført indhold digitalt.  I de lyst markrede måneder var Musikbunkeren åben størstedelen af måneden, men har været underlagt 

varriationer af forskelllige restrationer pga. Covid-19 feks. krav til afstand og m2 pr. deltager, coronapas og rengøring.    

Note 2: Musikbunkeren ændrede sin medlemsstruktur pr. 1. august 2021 således, at årsmedlemskabet er afskaffet og i stedet findes der nu to 

forskellige månedsmedlemskaber: 1. Øvelokale/Studiemedlemskab (220 kr. om måneden) – giver adgang til alle tilbud i Musikbunkeren samt en 

plads i enten et øvelokale eller studie. 2. Aktivitetsmedlemskab (75 kr. om måneden) – giver adgang til alle tilbud i Musikbunkeren, men det giver 

ikke adgang til eget lokale/studie.   

Som det ses af Figur 8 har medlemstallet i Musikbunkeren i Gentofte været nogenlunde stabilt. Der er blevet lavet 

rekrutteringskampagner både fysisk og på sociale medier, men det har ikke været så effektfuldt som håbet. Der er netop 

valgt ny bestyrelse, og rekruttering kommer til at være et af de første emner bestyrelsen skal behandle.  
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Ungepuljen  

Ungepuljen understøtter unges egne initiativer og projekter, og den kan søges af unge mellem 12-25 år, der bor i 

Gentofte Kommune.  

Tabel 6 Oversigt over bevillinger fra Ungekulturpuljen 3. kvartal 2022  

Ungepuljen 115.000 kr.             

1. kvartal      2. kvartal  Kr.   3. kvartal  Kr. 

Verdensdag på Ordrup 
Gymnasium 15.437 kr.   Kunstinstallationen Entropia 5.181 kr.   Gentænk X Seksualundervisning 7.000 kr. 

            Silent Disco 4.500 kr. 

Bevillinger i  
1. kvartal 15.437 kr.   

Bevillinger i  
2. kvartal 5.181 kr.   

Bevillinger i  
3. kvartal 11.500 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. 
kvartal 0 kr.   

Tilbagebetalt for moms for 2. 
kvartal 2.271 kr.   

Tilbagebetalt for moms for 3. 
kvartal 0 kr. 

Tilbage i Ungepuljen 99.563 kr.   Tilbage i Ungepuljen 96.653 kr.   Tilbage i Ungepuljen 85.153 kr. 

Note: Midlerne er blevet bevilliget i 3. kvartal – men ikke udbetalt endnu, hvorfor der ikke er afløftet moms endnu. 

 

Ungepulje-turne: 

For at lære de unges drømme og ideer bedre at kende, besøger medarbejderne i Ungemiljøerne Gentoftes 

ungdomsuddannelser og taler med unge om, hvordan kommunikationen omkring ungepuljen kan blive bedre, så den kan 

understøtte en endnu stærkere skaberkultur blandt vores unge. 

Gentænk X: 

En gruppe unge fra Aurehøj Gymnasium stablede et flot arrangement på benene i Byens Scene, hvor de stillede skarpt på 

den manglende seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Nikolaj Laue Juhl (vinder af Aktivistprisen ved Danish 

Rainbow Awards 2021) var forbi og give et oplæg og Sundhedsplejen sad sammen med de unge arrangører på scenen. 

Her afviklede de ”Pandoras Æske”, hvor publikum kunne stille anonyme spørgsmål fra salen. Bagefter var der lækre tapas 

og livlig diskussion blandt publikum. 

Silent Disco- QUEENS: 

To lokale unge arrangerede et Silent Disco-event I forbindelse med Golden Days Festivalen, som i år havde 

temaet: ”queens”. Her blevet der danset og efterfølgende spillet brætspil i Byens Hus. 

Sygefravær og Personaleomsætning 

Sygefravær 

Det samlede sygefravær på ungeområdet har de seneste 12 måneder været 5,5% jf. Figur 9 nedenfor, hvilket er højere 

end de tidligere år, og lavere end gennemsnittet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samlet. Hvis fraværet vedr. 

covid-19 ikke medregnes, har ungeområdet haft et sygefravær de seneste 12 måneder på 5,1%.   

Der er relativt få medarbejdere i unge, som i øvrigt er småbørnsforældre. Der arbejdes med systematiske opfølgninger på 

sygefraværet, hvad enten det er kort eller langt.  
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Figur 9 Samlet sygefravær på ungeområdet (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) de 
seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 

Note 1: Alle medarbejdere på områder indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og Covid-19. 

Note 2: Covid-19 relateret sygdom er registreret fra den 27. april 2020 til den 30. juni 2021, og igen 23. november 2021 til 28. februar 2022.  

Covid-19 fravær de seneste 12 måneder = 0,4% 

Figur 10 Kort- og langtidssygefravær på ungeområdet de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 

Note 1: Alle medarbejdere på områder indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og Covid-19. 

Note 2: Covid-19 relateret sygdom er registreret fra den 27. april 2020 til den 30. juni 2021, og igen 23. november 2021 til 28. februar 2022. 

Covid-19 korttidsfravær de seneste 12 måneder = 0,4% og Covid-19 langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0,0% 

Personaleomsætning 

Figur 11 Personaleomsætning på ungeområdet de seneste 36 måneder 

 

 

På ungeområdet har personaleomsætningen været mellem 15% og 25% de seneste tre år. Personaleomsætningen de 

seneste 12 måneder har været 16% på ungeområdet Den samlede personaleomsætning i Gentofte Kommune er 31% de 

seneste 12 måneder. Det er positivt, at personaleomsætningen er faldende.  
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Økonomisk status 

 

 

Det korrigerede budget udgør 10,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 9,6 mio. kr. Afvigelsen svarer til et 

mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes vakancer i Unges Frie tid. 

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede bevillingsændringer. 

 
mio. kr.  

Korrigeret budget (a) 10,2 

Tekniske omplaceringer (b) 0,0 

Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c) 0,0 

Andre afvigelser (d) -0,6 

Forventet regnskab (e=a+b+c+d) 9,6 

  

  Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1030 9,6 10,2 7,2 0,0 9,6

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -0,6
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FRITID 

Kildeskovshallen 

Figur 12 Besøgende i Kildeskovshallen 2019-2022 pr. måned

  
Note:  I de markerede måneder har svømmeafsnittet været helt eller delvis lukket pga. Covid-19 restriktioner. 

Besøgstallet i Kildeskovshallen har den samme tendens som tidligere år, men det samlede besøgstal er stadig ikke nået op 

på før corona niveau. Kildeskovshallen arbejder målrettet på at booste besøgstallet og har forsøgt at lave nå nye 

målgrupper. 

Skøjtehallerne har været lukket, som de plejer, det sidste kvartal, derfor ingen besøgstal herfra i denne kvartalsrapport.  

Fritidspuljer 

På Fritidsområdet er der syv puljer, som kan søges:   

• Eliteidrætspuljen støtter hold eller individuelle udøvere inden for eliteidrætten. Puljen støtter rejser til kampe og 

turneringer, som den enkelte udøver eller holdet er kvalificeret til. 

• Eventpuljen giver tilskud til idræts- og motionsevents, som kan inspirere andre til at bevæge sig mere. 

• Klubrumspuljen giver tilskud til renovering, ombygning og nybygning af idrætsklubbers lokaler og anlæg samt til 

faste installationer og inventar. 

• Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber støtter unge med en idé til en aktivitet, der kan få flere unge til at 

bevæge sig. En midlertidig pulje i 2022 der er finansieret af Sundhedspolitikken. 

• Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning støtter udvikling af nye aktiviteter eller nye foreninger. Både 

eksisterende foreninger, folkeoplysningsforbund og andre grupper kan søge om støtte. 

• Puljen for talentudviklingsmiljøer støtter udviklingen af talentmiljøer i idrætsforeninger, så der kan skabe 

muligheder for flere talentfulde udøvere. 

• Talentudviklingspuljen 

• Spejderrumspuljen giver tilskud til renovering, mindre ombygning eller nybygning. 
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Tabel 7 Oversigt over bevillinger fra puljer i Fritid 1-3. kvartal 2022  

Eliteidrætspuljen 
151.000 

kr.           
1. kvartal Kr.  2. kvartal Kr.  3. kvartal Kr. 

Ingen ansøgninger     Gentofte Rulleskøjteklub 
Europacup mænd 

17800   Futsal Gentofte Herre 1.Senior 
søger til deltagelse i Champions 
Leauge i Wien  

17.800 kr. 

            Hellerup Kakajkklub bevilget 
midler til fem talenters deltagelse 
i henholdsvis U18 EM og VM & 
U23 EM og VM 

17.800 kr. 

            Emilie Beckman, Clara Rybak og 
Elisabeth deltagelse i World Cup i 
Berlin 

17.800 kr. 

            SISUs U15 drenge søger om 
tilskud til European Youth 
Basketball League  

  

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.  Tilbageført 2. kvartal 17.800 kr.  Bevillinger 3. kvartal 53.400 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. 
kvartal 0 kr.  Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -2.200 kr.  Tilbagebetalt moms for 3. kvartal -6.600 kr. 

Tilbage i Eliteidrætspuljen 151.000 kr.  Tilbage i Eliteidrætspuljen 135.400 kr.  Tilbage i Eliteidrætspuljen 88.600 kr. 

 

Eventpuljen 156.000 kr.           
1. kvartal Kr.  2. kvartal Kr.  3. kvartal Kr. 

Aakanden . Åbent 
dansearrangement 

14.000 kr.  

Gentofte Volley. Sidebegivenhed 
Golden League 

20.000 kr. 

 

Ordrup Cycle Club - 
børnearrangement Tour de 
Charlottenlund 21.000 kr. 

St. Pauli. Fodbold Cup 10.000 kr.  

Gentofte Petanque. Gentofte 
Open  

8.000 kr. 

     

Skovshoved Tri, Swim With Sue, 
Kildeskov Svøm, Gentofte 
Svømmeklub. Triathlon 
arrangement for børn.  30.000 kr.  

Klampenborg Kano og kajakklub. 
Stævne 

23.000 kr. 

     

     

Gentofte Rulleskøjte klub stævne 
- women cup 

16.500 kr. 

     

Bevillinger 1. kvartal 54.000 kr.  Bevillinger 2. kvartal 67.500 kr.  Bevillinger 3. kvartal 21.000 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. 
kvartal -2.640 kr.  Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -12.045 kr.  Tilbagebetalt moms for 3. kvartal -2.310 kr. 

Tilbage i Eventpuljen 104.640 kr.  Tilbage i Eventpuljen 49.185 kr.  Tilbage i Eventpuljen 30.495 kr. 

 

Klubrumspuljen 2.300.000 kr.           

1. kvartal Kr.  2. kvartal kr.   3. Kvartal kr. 

Bellevue SUP & Surf - 
Midlertidig opbevaring pga. 
renovering af klubhus 

28.287 kr. 

 

Gentofte Løbeklub - 
Materialeskab 

6.536 kr. 

 

Ordrupdal Rideklub - 2 islændere 58.100 kr. 

Skovshoved Undersøiske 
Gruppe - Udskiftning og 
lovliggørelse af toilet og 
køkkenfaciliteter i kutter 

6.393 kr. 

 

Mattsons Rideklub - Ny 
ridebane 

10.981 kr. 

 

Modne Motionister - 
Benpresmaskine 

25.647 kr. 

Skovshoved Sejlklub og KDY - 
Mere hygge i klubrummet 

49.800 kr. 

 

Gentofte Kunstskøjteløber-
Forening - Spejlvæg til 
træningsrum 

20.335 kr. 

 

GTK - To Redplus tennisbaner 285.313 kr. 

Skovshoved Roklub - To 
havkajakker 

41.483 kr. 

 

Hellerup Sejlklub - 5 
windsurfere + brugt kølbåd 

88.706 kr. 

 

Hellerup Sejlklub - 3 forsejl + brugt 
kølbåd 

18.963 kr. 
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Modne Motionister - Sveller til 
udendørs træning 

14.850 kr. 

 

B1903 - Græsslåmaskine 247.797 kr. 

 

Mattssons Rideklub - Etablering af 
ridebane 

248.896 kr. 

Copenhagen Towers - Ekstra 
penge til mål pga. 
prisstigninger 

11.227 kr. 

 

GVI - 4 mobile bander 90.825 kr. 

 

Gentofte Svømmeklub - Trailer 
med udstyr + to skabe 

58.353 kr. 

Sportsrideklubben - Vandtank 
til Bernstorffsparken 

28.346 kr. 

 

Gentofte Budo- & 
Selvforsvarsklub - Kastemåtte 

3.951 kr. 

 

Bellevue SUP & Surf - Midlertidig 
opbevaring pga. renovering af 
klubhus + eltavle 

46.915 kr. 

Jægersborg Boldklub - Fortsat 
renovering af klubrum: 
Vægge, døre, vindueskarme 

17.227 kr. 

 

Skovshoved Roklub - 15 
kajakpagajer 

16.341 kr. 

 

    

Hellerup Sejlklub - 2 IQ foil 
windsurfere + 5 LT 
windsurfere 

36.022 kr. 

 

Gentofte Rideklub - 2 
ballevogne 

46.190 kr. 

 

    

Ishockey Club Gentofte - 
Ekstra indretning af nyt 
klubrum 

27.728 kr. 

 

Gentofte Svømmeklub - 5 
vendeplader 

62.025 kr. 

 

    

Bevillinger 1. kvartal 261.364 kr.  Bevillinger 2. kvartal 593.685 kr.  Bevillinger 3. kvartal 742.187 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. 
kvartal -4.199 kr.  

Tilbagebetalt moms for 2. 
kvartal -140.966 kr.  Tilbagebetalt moms for 3. kvartal -92.861 kr. 

Tilbage i Klubrumspuljen 2.042.835 kr.  Tilbage i Klubrumspuljen 1.590.117 kr.  Tilbage i Klubrumspuljen 940.791 kr. 

 

Udviklingspuljen for Idræt, 
fritid og folkeoplysning 246.000 kr.           
1. kvartal Kr.  2. kvartal Kr.  3. kvartal Kr. 

  

   

Gentofte Idræts Klub - 
etablering af nye hold - børn og 
motionister 27.355 kr.  

Copenhagen Towers, oprettelse 
af pigehold 

19.950 kr. 

     

Modne Motionister - yoga 
udstyr 

1.223 kr. 

 

  
  

     

Fædre i Vangede - udstyr bolde 
mv.  5.000 kr.      

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.  Bevillinger 2. kvartal 33.578 kr.  Bevillinger 3. kvartal 19.950 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. 
kvartal 0 kr.  

Tilbagebetalt moms for 2. 
kvartal -1.493 kr.  

Tilbagebetalt moms for 3. 
kvartal 0 kr. 

Tilbage i Udviklingspuljen for 
Idræt, fritid og folkeoplysning 246.000 kr.  

Tilbage i Udviklingspuljen for 
Idræt, fritid og folkeoplysning 213.915 kr.  

Tilbage i Udviklingspuljen for 
Idræt, fritid og folkeoplysning 193.965 kr. 

Note: Midlerne er blevet bevilliget i 3.kvartal – men endnu ikke udbetalt, hvorfor der ikke er afløftet moms endnu. 

Puljen for 
talentudviklingsmiljøer 

151.000 
kr.           

1. kvartal Kr.  2. kvartal Kr.  3. kvartal Kr. 

Ordrup CycleClub  - ansøgt om 
tilskud til talenttræner 26.433 kr.  SIF badminton - talenttræner 26.700 kr.  

Gentofte Volley - talenttræner 
u15-u19 12.460 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 26.433 kr.  Bevillinger 2. kvartal 26.700 kr.  Bevillinger 3. kvartal 12.460 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. 
kvartal -3.267 kr.  

Tilbagebetalt moms for 2. 
kvartal -3.300 kr.  Tilbagebetalt moms for 3. kvartal -1.540 kr. 

Tilbage i Puljen for 
talentudviklingsmiljøer 127.834 kr.  

Tilbage i Puljen for 
talentudviklingsmiljøer 104.434 kr.  

Tilbage i Puljen for 
talentudviklingsmiljøer 93.514 kr. 
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I 3. kvartal var der fire ansøgere til Eliteidrætspuljen, hvor tre af ansøgerne fik bevilliget 17.800 kr. hver. De ansøgere, der 
fik bevilliget beløbet, var Futsal Gentofte i forbindelse med Champions League i Wien, Hellerup Kajak Klub, hvor pengene 
gik til fem talenters deltagelse i EM og VM, samt tre svømmeatleter, der fik støtte til deres deltagelse i World Cup i Berlin. 
I puljen, der bestod af 151.000 kr., er der 88.600 kr. tilbage til 4. kvartal. 
  
Eventpuljen består af 156.000 kr., hvor der i 3. kvartal blev bevilliget 21.000 kr. til Ordrup Cycle Club. Klubben brugte 
midlerne til at afholde børnearrangementet "Tour De Charlottenlund", som er et åbent løb, hvor børn og unge blot skal 
medbringe cykel og cykelhjelm. I puljen er der 30.495 kr. tilbage til 4. kvartal. 
 
Klubrumspuljen kan søges af idrætsforeninger til renovering, ombygning og nybygning af lokaler og anlæg samt til faste 
installationer og inventar. Der er i 3. kvartal 2022 samlet bevilliget 742.187 kr. fordelt på forskellige projekter. Der er 
dermed et restbeløb tilbage til 4. kvartal 2022 i klubrumspuljen på 940.791 kr.  

I 3. kvartal har der ikke været nogle bevillinger fra Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber, og der resterer 42.160 kr. 
til 4. kvartal 2022.  

I udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning blev der i 3. kvartal bevilliget 19.950 kr. til den amerikanske 
fodboldklub, Copenhagen Towers, der ansøgte om midler til opstart af et pigehold. Puljen bestod af 246.000 kr., og der 
resterer nu 193.965 kr.  
 
Puljen for talentudviklingsmiljøer består af 151.00 kr., der har til formål at støtte etablerede foreninger i forbindelse med 
uddannelse af deres trænere eller til fælles arrangementer, der er med til at gavne talenterne i foreningen. I 3. kvartal 
blev der bevilliget 12.460 kr. til at udvikle Gentofte Volleys talenttræner, og der resterer 93.514 kr. i puljen. 
  
For Talentudviklingspuljen fandt bevillinger sted i 1. kvartal jf. tidligere Kvartalsrapporter.  
 
For Spejderrumspuljen har forvaltningen tidligere meldt et forkert beløb ud. Der er kun bevilget penge i 1. og 2. kvartal, 
og der resterer 51.683 kr. i puljen for 2022. 
 

Sygefravær og Personaleomsætning 

Sygefravær 

Det samlede sygefravær på fritidsområdet har de seneste 12 måneder været 6,2% jf. Figur 13 nedenfor, hvilket er lavere 

end de tidligere år, og lavere end gennemsnittet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samlet. Hvis fraværet vedr. 

covid-19 ikke medregnes, har fritidsområdet haft et sygefravær de seneste 12 måneder på 5,1%.   

Sygefraværet er stadig højt, men acceptabelt ift. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsgennemsnit. Det specielt 

Svømmehallen, der har været ramt af sygefravær pga. en influenzaepidemi blandt livredderne. Er arbejdes stadig på at 

nedbringe sygefraværet yderligere ved at fokusere på hygiejne og øget opmærksomhed på symptomer på sygdomme 

med høj smitterisiko. 
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Figur 13 Samlet sygefravær på fritidsområdet (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) 
de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note 1: Alle medarbejdere på områder indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og Covid-19. 
Note 2: Covid-19 relateret sygdom er registreret fra den 27. april 2020 til den 30. juni 2021, og igen 23. november 2021 til 28. februar 2022. 
Covid-19 fravær de seneste 12 måneder = 1,1% 

Figur 14 Kort- og langtidssygefravær på fritidsområdet de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 

Note 1: Alle medarbejdere på områder indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og Covid-19. 

Note 2: Covid-19 relateret sygdom er registreret fra den 27. april 2020 til den 30. juni 2021, og igen 23. november 2021 til 28. februar 2022. 

Covid-19 korttidsfravær de seneste 12 måneder = 0,9% og Covid-19 og langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0,1% 
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Personaleomsætning 

Figur 15 Personaleomsætning på fritidsområdet de seneste 36 måneder

 

 

I har fritidsområdet personaleomsætningen været mellem 26% og 16% de seneste tre år. Personaleomsætningen de 

seneste 12 måneder har været 16% på fritidsområdet Den samlede personaleomsætning i Gentofte Kommune er 31% de 

seneste 12 måneder. 

Personaleomsætningen er relativt lav for fritidsområdet som samlet enhed, og med den traditionelt store udskiftning i 

livreddergruppen, da mange af de timetalsansatte er studerende, så må det forventes, at denne omsætning ikke kan 

holdes.    

 

Økonomisk status 

 

 

Det korrigerede budget udgør 78,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 79,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 

0,7 mio. kr. efter tillægsbevillingsbevilling på 1,7 mio. kr.   

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede bevillingsændringer. 

 
mio. kr.  

Korrigeret budget (a) 78,3 

Tekniske omplaceringer (b) 0,0 

Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c) 1,7 

Heraf: 
 

- COVID-19 1,7 

Andre afvigelser (d) -0,7 

Forventet regnskab (e=a+b+c+d) 79,3 

Fritid

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1040 75,5 78,3 59,0 1,7 79,3

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -0,7
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Besøgstallet i Kildeskovshallen er endnu ikke på samme niveau som før COVID-19, og det vurderes svært at opnå de 

budgetterede indtægter i 2022. Der forventes mindreindtægter på 1,7 mio. kr. på grund af nedlukningsperioden i januar 

og generelt lavere besøgstal i svømmeafsnittet som følge af corona.  

Andre afvigelser omfatter et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels de regionale aftenskoler under 

Folkeoplysende voksenundervisning, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr,. og dels et mindreforbrug på 0,2 

mio. kr. på puljer til fritidsklubber. 

 

Anlæg 

 

Det korrigerede budget udgør 66,0 mio. kr. og der forventes et regnskab på 39,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 

26,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab i løbet af året, idet disse påvirkes af både fremdriften i de 

enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres. Mindreforbruget vedrører 

primært projekterne Hellerup Havn, Palladium og kunstgræsplæne Jægersborg Boldklub.  

 

  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 33,7 66,0 23,9 0,0 39,2

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -26,8
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Kultur

Oprindeligt budget 60,4

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-03-2022 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2021 1,0

25-04-2022 Teknisk omplacering Service Tilpasninger af udgifter og indtægter Centralbibliotek 0,0

25-04-2022 Teknisk omplacering Service Udgift til projekt Bogglad 0,1

25-04-2022 Teknisk omplacering Service Indtægt til projekt Bogglad -0,1

29-08-2022 Tillægsbevilling Service Ændret pris- og lønfremskrivning 1,0

Korrigeret budget 62,4

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

31-10-2022 Tillægsbevilling Service Ukraineudgifter - Frivilligcenter 0,2

31-10-2022 Teknisk omplacering Service Pension i den lønfri del af barslen 0,1

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2022 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug 0,8

Forventet regnskab 63,4
0

Unge

Oprindeligt budget 9,6

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-03-2022 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2021 0,6

29-08-2022 Tillægsbevilling Service Ændret pris- og lønfremskrivning 0,0

Korrigeret budget 10,2

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2022 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug -0,6

Forventet regnskab 9,6

Fritid

Oprindeligt budget 75,5

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-03-2022 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2021 0,2

29-08-2022 Tillægsbevilling Service Ændret pris- og lønfremskrivning 2,5

Korrigeret budget 78,3

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

31-10-2022 Tillægsbevilling Service Manglende indtægter grundet corona 1,7

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2022 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug -0,7

Forventet regnskab 79,3

25. oktober 2022

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte 

bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes 

godkendt i Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

1 af 1
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Opfølgning på opgaveudvalget Det internationale i Gentofte 2022-3 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:     25. november 2019 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:   At komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det 

internationale perspektiv tydeligere kan bringes ind i Gentofte 

Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte – 

eksempelvis i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i 

foreninger, institutioner og i kommunen. At undersøge hvilke 

barrierer og muligheder der er, for at udenlandske og danske 

borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere 

ud i Gentofte. Samt komme med forslag til løsninger og 

aktiviteter, der kan imødekomme disse barrierer og muligheder. 

Det blev anbefalet at styrke gentofteborgeren som en 

international borger, at styrke udenlandske borgere som 

gentofteborgere og bygge bro mellem det internationale og 

danske miljø, samt at kommunikere det internationale i Gentofte 

som et aktiv del af fortællingen om kommunen som en 

international kommune.  

 

Opfølgning oktober 2022 
 
 Den 25. november 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen anbefalingerne fra opgaveudvalget Det internationale 

i Gentofte. Det blev anbefalet at styrke gentofteborgeren som en international borger, at styrke udenlandske 

borgere som gentofteborgere og bygge bro mellem det internationale og danske miljø, samt at kommunikere 

det internationale i Gentofte som en aktiv del af fortællingen om kommunen som en international kommune. 

Opgaveudvalget udviklede også et Idékatalog, som kunne inspirere til handlinger. Her er en opfølgning og 

status på de tre anbefalinger. Opfølgningen afspejler de samlede handlinger, der har fundet sted i 2022.  

Fællesvisionen for opgaveudvalget er at være undersøgende omkring, hvordan internationale perspektiver 

kan tilføje nye vinkler og styrke løsninger, der gør det mere attraktivt for internationale Gentofte-borgere, at 

deltage mere aktivt i det lokale miljø i kommunen.  

 

Vi kommunikerer det internationale i Gentofte 

Der har været stor fokus på at imødekomme ønsket om en styrket kommunikativ platform for Gentoftes 

internationale borgere. Det har resulteret i en ny Gentofte.dk hjemmeside på engelsk. Hjemmesiden har 

løftet de tidligere niveauer for borgerinddragelse og målet har været at skabe en hjemmeside, som er lige så 

informativ på engelsk som på dansk. Hjemmesiden har også spillet en vigtig rolle i modtagelsen af ukrainske 

borgere i 2022, hvor hjemmesiden er blevet udvidet med en særlig ukrainsk løsning, rettet mod de mange nye 

borgere i kommunen.  

 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/102#/38015
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Vi styrker gentofteborgeren som en international borger 

Bibliotekerne i Gentofte har skabt en række rum, hvor internationale og danske Gentofte-borgere sammen 

kan deltage i arrangementer. Oprettelsen af en English Creative Writers Club er et eksempel på disse. En 

række sprogcaféer er også oprettet på forskellige sprog såsom italiensk, tysk, fransk og spansk. Alle 

arrangementer til formål at styrke Gentofte-borgeren som en international borger samt at skabe bro mellem 

deltagere af tilbuddene, som oftest er en god blanding mellem internationale og danske borgere. 

Vi styrker udenlandske borgere som gentofteborgere og bygger bro mellem det internationale og danske 

miljø 

Anbefalingerne fra opgaveudvalget har skubbet til den politiske dagsorden i Gentofte. I det nye budget for 

2023/24, er der afsat penge til arbejdet med organiseringen af et international ’’mini-OL’’. Det internationale 

mini-OL skal ses som en del af fortællingen om Gentofte som en international kommune. Her skal være plads 

til at mødes på tværs af nationaliteter og kulturer, og skabe berigelse og nye fællesskaber for danske såvel 

internationale Gentofte-borgere.  

Anbefalingerne er også endt ud i et inspirationskatalog på Dagtilbud, hvor fokus er på den styrkede 

modtagelse af børn af internationale Gentofte-borgere i kommunens dagtilbud. Inspirationskataloget er 

blevet tilpasset særligt i 2022, hvor man har brugt den særligt i modtagelsen af ukrainske børn. Det har styrket 

evnen til at tilpasse modtagelse af det enkelte barn med de udfordringer, der kunne være efter en mulig 

traumatisk periode i barnets tilværelse.   

I den digitale verden har anbefalingerne også kastet samarbejde af sig mellem ildsjæle blandt Gentofte-

borgerne og kommunen. Det har blandt andet resulteret i oprettelsen af netværket ’’Expats in Gentofte’’ på 

Facebook. Netværket har på nuværende tidspunkt næsten 750 medlemmer. Blandt medlemmerne tælles 

både internationale og danske Gentofte-borgere. Netværket drives af medlemmerne selv, og kommunens 

forvaltninger deler ofte mange relevante opslag i netværket. Resultatet er en styrket dialog omkring, hvad der 

blandt andet sker i kommunen af arrangementer for borgere, samt en informativ hjælp til nye Gentofte-

borgere i kommunen.  
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Fremtidens 
idrætsfaciliteter



Gentofte Kommune

Baggrund
Facilitetsoversigt

Side 2

Anlæg 2015 2021
Atletikanlæg med rundløbsbane 1 1

Badmintonhaller 2 3

Fodboldbaner - (11 mands) 14 10

- 8 mands 8 10

- 5 mands 9 8

- 11 mands (kunstgræs) 6 9

- 8 mands (kunstgræs) 2 4

- 5 mands (kunstgræs) 5 6

- 3 mands (kunst/kunstgræs) 13 11

Frilufts- og søbad 1 2

Gymnastiksale 40 40

Idrætshaller 10 12

Lystbådehavne 2 2

Petanque/boule-baner 18 18

Ridehaller 5 5

Rulleskøjte/skate haller 2 2

Skydeanlæg 2 2

Skøjtehaller 2 2

Svømmehaller 1 1

Tennishaller 5 5

Tennisbaner (udendørs) 32 32

Bevægelsesklare områder 7 8

Fitness/styrketræningslokaler 7 8

Total antal sportsanlæg 194 201



Gentofte Kommune

Baggrund
Medlemmer ift. idrætsgren

Side 3

29845

Idrætter med over 1000 udøvere

Idrætter med mellem 500 og 1000 udøvere

3126

Idrætter med under 500 udøvere

3946



Gentofte Kommune

Baggrund 
Facilitetsstrategi 2019

• Til konkretisering af hensigtserklæringerne 

formulerede en bred vifte af idrættens aktører en 

facilitetsstrategi ved et seminar i 2018 (godkendt 

2019). Facilitetsstrategien tager i høj grad 

udgangspunkt i udvikling af eksisterende 

faciliteter. 

Fire fokusområder: 

• Adgang og kapacitetsudnyttelse 

• Synliggørelse og formidling 

• Fleksibilitet og alsidig brug 

• Kvalitet og tilgængelighed 

Under fokusområderne er formuleret konkrete 

indsatser
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Gentofte Kommune

Baggrund
Idræt og bevægelsespolitik

• Gentofte i Bevægelse, vores idræts- og 

bevægelsespolitik, består af fem gensidigt 

forbundne områder, der sammen arbejder 

mod visionen.

• I området Faciliteter og Byrum er fokus på, 

at gode rammer inviterer til bevægelse og 

fællesskab med fire hensigtserklæringer: 

Side 5

Vi vil

• Nytænke og udnytte faciliteter, klubhuse og 

byens rum optimalt

• Udvikle digitale løsninger, der fremmer 

gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af 

faciliteter

• Udvikle byens forskellige rum, så de indbyder 

til bevægelse

• Være i dialog med kommercielle aktører og 

udøvere, der dyrker selvorganiseret idræt, for 

at understøtte behov, tendenser og skabe de 

bedste udfoldelsesmuligheder

Overordnede mål for idræt og bevægelse
I 2025 skal 52% af borgerne i Gentofte Kommune være 
medlem af en idrætsforening og 79% af borgerne skal være 
fysisk aktive. 

I 2021 var andelen hhv. 46,4 % og 73%.



Gentofte Kommune

Baggrund
Byens rum og grønne områder

• OU Byens Rum – rammer om fællesskaber

• Tilfør bevægelseselementer til de steder, hvor 
mennesker opholder sig

• Opsæt lys og overdækning til udvidelse af brug
• Fremhæv værdien af at bruge grønne områder og 

stiforbindelser til fx at cykle til arbejde 

• OU En Times Motion – bevæg dig i byen
• Indret byen med områder til bevægelse for alle aldre
• Motiver til aktiv transport
• Aktiver udendørs træningsanlæg og baner mv. med åbne 

inspirationsarrangementer

• Grøn strukturplan
• Udvikle alsidige legepladser i grønne rammer med fokus 

på bevægelse og interaktion.
• Styrk de grønne forbindelser, så der skabes gode rammer 

for motion for alle.
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Gentofte Kommune

Anlægsprojekter på vej

• Klubhus til Atletik

• Renovering af kunstgræsbaner

• Palladium

• Vedligehold af Kildeskovshallen

• Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Side 7

Kendte ønsker til anlæg
• Padelanlæg

• Tennishaller (HIK, GTK og SIF)

• Nye kunstgræsbaner (SIF, B1903)

• Nyt fodboldlegeland (HIK)

• Klubhus GFA og Aakanden GF

• Styrketræning – foreningsbaseret

• Styrketræning – aktivitetszoner

• Udvidelse af klubhus til amerikansk fodbold , hockey og rugby

• Tilpasning af cricket klubhus

• Skudhal og depot ishockey

• Skatebowle og carverramper Jägers

• Tilskuerpladser ved K4 og K2

• Ombygning af klubhus Jægersborg Boldklub

• 2 km motionssti GSP

• Sommerdans

• Platform på Bellevue til dans eller lignende

Kommende renoveringsbehov

• Kunstgræsbaner

• Ishal 1

• Tribune opvisningsbane

• AJ-bygning GSP

• Afhjælpning af kondensproblemer i rulleskøjtehal

• Renovering af gulv i GTKs tennishal



Gentofte Kommune

Formål

• Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse ønsker 
at videreudvikle idrætslivet i kommunen, bl.a. via 
attraktive og veldrevne idrætsfaciliteter, der 
understøtter de behov og forventninger, som 
Danmarks mest idrætsaktive borgere har brug for 
i dag, men også i fremtiden. 

• Målet med processen for Fremtidens 
Idrætsfaciliteter at etablere et 
beslutningsgrundlag for Gentofte Kommunes 
kommunalbestyrelse, med henblik på fortsat at 
styrke og udvikle faciliteter til Gentofte 
Kommunes idrætsliv.

Side 8

• Genstandsfeltet er Gentofte Sportspark og de 
øvrige eksisterende idrætsfaciliteter, men også 
nytænkning af andre faciliteter

• Fokus er anlægsprojekter og ikke mindre 
elementer som fx mål, kurve og net.



Gentofte Kommune

Opgave

• Gennem inddragelse af relevante aktører på 
idrætsområdet, skal der skabes et solidt grundlag 
for en kommende udvikling af idrætslivet i 
Gentofte Kommune. Foreninger og 
idrætsudøveres faglige og praktiske viden skal 
bidrage til at kvalificere, hvordan udvikling af 
faciliteter skal prioriteres fremadrettet. 

• Der ønskes en dialog på tværs af interesser, som 
skal danne grundlag for en konkretisering af 
fremtidige faciliteter mht. idrætsgrene, 
rækkefølge og placering. 
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Gentofte Kommune

Eksempler på spørgsmål

Side 10

• Hvilke faciliteter mangler vi?

• Hvilke faciliteter har vi allerede, som vi skal have 

mere af eller optimere?

• Hvad er det forventede budget til nye anlæg?

• Hvilke tidshorisont, skal der arbejdes med?

• Hvilken betydning har planlagt større 

vedligehold?

• Hvilke kriterier skal der prioriteres efter?

……….? ………..?

Anlæg til specifikke 
målgrupper?

Arealer til klubhuse/ 
fællesrum?

Fokus på antal aktive?

Støtte idrætter med 
pladsmangel?

Anlæg til alle?

Rene 
idrætsfaciliteter?

Fokus på 
mangfoldighed? 

Tilgodese nye 
tendenser? 

Eksempler på dilemmaer til overvejelse
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Interessenter og samarbejdspartnere

• Kultur, Unge og Fritidsudvalget 

• FOU 

• Idrætsforeninger 

• SIG

• Facilitetsudvalg

• GKI-medarbejdere og driftsansvarlige 

for foreningsanlæggene

• Videnspartnere

DGI/DIF/IDAN/LOA/CHS

• Idrætsaktive og idrætsinteresserede, 

organiserede såvel som 

selvorganiserede 

• Skoler

• Gymnasier
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Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs i Gentofte 

Kommune 

Kommunen har 30 kunstgræsbaner og 17 naturgræsbaner af meget forskellige størrelser lige fra små 

legebaner på skoler til store baner til turneringsfodbold. Gentofte har næstflest kunstgræsbaner i Danmark 

efter København og flest pr. indbygger. Af de 30 kunstgræsbaner er de 10 med granulatfyld og de 20 med 

sandfyld. 

Den løbende renovering (udskiftning af tæpperne) vil over de kommende 10 år koste 38,8 mio. kr. under 

forudsætning af, at antallet og typerne af banerne fastholdes. (Inkl. uforudseelige udgifter og byggestyring). 

Tæpperne holder cirka 10 år afhængigt af brug og pleje.  

Tabel 1. Renovering af 30 kunstgræsbaner over de kommende 10 år, mio. kr. 
. 

 2020 
år 1 

2021 
år 2 

2022 
år 3 

2023 
år 4 

2024 
år 5 

2025 
år 6 

2026 
år 7 

2027 
år 8 

2028 
år 9 

2029 
år 10 

m. 
aktuelt 
granulat 

m. grønt 
gummi-
granulat 

m. kork-
granulat 

 

30 baner 3,97  1,12  4,22 3,40 8,90 0,55 13,83 2,85 38,8 42,3 
(+9%) 

43,5 
(+12%) 

 

Baseret på leverandørerne WGS , NKI samt Dines & Jørgensen, og de faktiske omkostninger til Gentofte Kommunes seneste baner. Baseret på, at de 
nuværende 20 sandbaner skiftes til samme type sandbane, og at der skiftes til samme type granulat på alle 10 granulatbaner. 
Skemaet starter i år 2020, men da der er tale om et rullende ”ti-årshjul” er det omtrent samme beløb uanset startår. 
Priserne er indhentet i 2020 og skal derfor indekseres. 
Der vil komme en ekstra bane på fra 2033, hvor den kommende nye kunstgræsbane ved Jægersborg Boldklub skal renoveres.  
  

Alle granulatbaner på nær SIFs 8-mandsbane er store 11-mandsbaner. Resten af notatet fokuserer på 

Gentofte Kommunes granulatbaner. Disse baner er vist i tabel 2: 

Tabel 2. Tredje-generationsbaner i Gentofte Kommune 

Gentofte Sportspark K1 

Gentofte Sportspark K2 

Gentofte Sportspark K3 

Gentofte Sportspark K4 opvisning 

GVI kunst 

Maglegårdshallen 1 (HIK) 

B1903 kunst (11+5+3-mands) 

Maglegårdshallen 2 (HIK) 

GVI kunst 2 

SIF 8-mands 

 

Derudover er det af kommunalbestyrelsen vedtaget at omlægge en 11-mandsbane fra naturgræs til 

kunstgræs ved Jægersborg Boldklub.  

Forurening og spredning af granulat 

Kunstgræsbanerne i Gentofte følger anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, og yderligere har de fleste af banerne 

også flisekanter og impermeable hegn for at begrænse granulatsvind fra banerne. Natur og Miljø stiller i 

tilladelser for baner over 400 m2 generelt et krav om, at der skal ske måling af koncentrationen af 

miljøfremmede stoffer i drænvandet over tid. Kunstgræsbanens indretning og drift sikres, således at 

gummigranulatpartiklerne ikke spredes til omgivelserne. Udledning af miljøfremmede stoffer fra 
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kunstgræsbaner er under de lovlige grænseværdier. Spredning af granulat uden for banen kan både give 

mere udledning og kan betragtes som en form for forurening eller en gene i sig selv. Spredningen kan 

begrænses effektivt ved en række praktiske foranstaltninger1: 

• Tæt kant rundt om banen 

• Opkant 

• Én indgang til alle spillere og udstyr med ”kvægriste”, koste og blæsere. Kaldet en ”sluse”. 

• Fast belægning rundt om banen, hvor granulat løbende fejes tilbage på banen. 

• Hegn rundt om den faste belægning. 

• Riste i afløb 

• Rensning af maskiner, før de forlader banen. Eller maskiner og udstyr forbliver på hver bane. 

• Korrekt snerydning 

• Hyppigt lufte og rive banen 

• Korrekt adfærd, f.eks. ingen flade sko på banen. 

Ingen af Gentoftes nuværende baner efterlever alle disse foranstaltninger. 

Norske og danske undersøgelser viser, at størstedelen af de årlige tilførte mængder af granulat forsvinder 

ned i banen og ikke uden for banen. Granulatet trædes simpelthen længere og længere ned mellem 

plastikstråene. Denne tilførsel kan reduceres markant ved oftere at lufte og rive banen, så granulatet løsnes, 

samt ved at forhindre at granulat bæres uden for banen med ovenstående tiltag. Ved en bane anlagt, brugt 

og vedligeholdt efter ovenstående foranstaltninger reduceres udslippene med op til 96-98%.2 Behovet for at 

efterfylde pga. granulatsvind vil dermed reduceres markant. En bane, der er anlagt og drevet som beskrevet 

ovenfor, er dyrere i anlæg og arbejdskraft til vedligeholdelse, men reducerer udgifter til løbende køb af 

granulat og holder længere. Derudover forurener banen mindre. Besparelsen i indkøb af granulat vil dog ikke 

kompensere for den samlede stigning i driftsudgifter, da arbejdstimerne er den største udgift (se tabel 3 for 

økonomi). 

 

Granulatfrie baner og genbrug 

Granulatfrie baner – såkaldt 4. generation – spreder selvsagt ikke granulat. De er også billigere i drift, om 

end lidt dyrere i anlæg. Disse baner er dog endnu ikke gode nok til fodbold, ikke godkendt af DBU til kampe 

og har derfor ikke været anvendt i Gentofte Kommune. 

Genbrug - når tæppet på en granulatbane skal skiftes, findes der i dag firmaer, der genanvender både 

tæppet og det nedtrampede granulat til nye baner. De baner, som er blevet renoveret i Gentofte Kommune, 

er blevet genanvendt. I 2018 blev tre tæpper hos B1903, HIK og GVI udskiftet, og de gamle tæpper blev 

genanvendt hos firmaet Re-Match i Herning.3 Der er firmaer, er arbejder med genbrug, dog kun et dansk 

firma. Disse firmaer byder på lige fod med andre til nye baner i Gentofte. Det er ikke givet, at genanvendelse 

af gammelt granulat til ny granulat er mere miljøvenligt end genanvendelse af gamle bildæk til ny granulat4.  

 

 
1 DBU 2020: 10 Bud på miljøvenlige foranstaltninger til kunstgræsbaner med granulatindfyld 
2 Norges Fottballforbund 2019 s. 4 ”Utforming av miljøvenlige kunstgressbaner – Tiltak for å redusere spredning af 
granulat”. 
3 Dette var en mulighed, men ikke et krav i udbudsmaterialet fra 2018, punkt 6.1. 
4 Dr. Steffen Foss Hansen, DTU: Eksperter vil nedlægge "totalforbud" mod bildæk-gummi i kunstgræs - TV 2 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-07-30-eksperter-vil-nedlaegge-totalforbud-mod-bildaek-gummi-i-kunstgraes


3 
 

Granulattyper – SBR, TPE og EPDM 

Granulat fra gamle bildæk kaldes SBR og indeholder tungmetaller, som jf. ovenfor holdes under 

grænseværdierne. Granulat lavet af nyt gummi kaldes TPE eller EPDM og indeholder ikke tungmetaller. Til 

gengæld er det markant dyrere og mere ressourcekrævende at fremstille. Gentofte Sportsparks 

opvisningsbane er den eneste bane i Gentofte Kommune, der bruger TPE eller EPDM. De resterende 11-

mandsbaner og Skovshoved IFs 8-mandsbane anvender alle SBR.  Der udlægges 5-8 ton cirka hvert andet år 

på en bane. 5 ton SBR med fragt og udlagt koster cirka 17.500 kr., mens samme mængde TPE eller EPDM 

koster cirka 105.000 kr. Der er ingen spillemæssig forskel.  

I Gentofte Kommune blander vi ikke granulattyper. Dog har vi konstateret ifm. renovering af 

opvisningsbanen på Gentofte Sportspark, at den nu fjernede granulat var et blandingsprodukt. Da Gentofte 

Kommune ikke på noget tidspunkt har efterfyldt denne bane pga. banens ringe beskaffenhed ved 

afleveringstidspunktet og deraf efterfølgende tvist, er det entreprenørens fejl.  

Der findes alternativer lavet af kork eller sukkerroer, men disse er dårligere at spille på især efter regnvejr, 

de har en tendens til at klumpe sammen, og de har en tendens til at spredes mere, fordi de flyder oven på 

vand. Granulat i naturmaterialer er lidt dyrere i indkøb jf. tabel 1. 

CO2 regnskab. 

Gentofte Kommune har ikke indtil nu ført CO2 regnskab i forbindelse med anlæg og drift af kunstgræsbaner. 

Arealforbrug pr. spilletime ved kunstgræs kontra naturgræs 

De største fordele ved kunstgræs er, at man kan spille på det året rundt, og at det ikke bliver slidt. Naturgræs 

kan man kun spille på om sommeren, og selv om sommeren kræver naturgræsbaner pause i brugen for ikke 

at blive slidt ned. Sammenligner man kunstgræs og naturgræs, spiller man i Gentofte typisk 1.500 timer 

årligt på kunstgræs og cirka 500 timer på naturgræs. Det vurderes derfor, at én kunstgræsbane kan give lige 

så mange spilletimer som 3 naturgræsbaner.  

Økonomi og andre konsekvenser ved drift af kunstgræs 

Gentofte Sportspark plejer 7 af kommunens 10 granulatbaner. Baseret på samtaler med baneansvarlige 

vurderes, at pleje, som anbefalet af DBU, vil kræve lidt mere end dobbelt så mange mandetimer som i dag. I 

dag plejes de cirka 1 g/uge men DBU’s anbefalinger til drift kræver pleje 2 g/uge samt mindre operationer 

dagligt. Hvis man plejer og anlægger jf. DBU’s anbefalinger og sørger for god brug (dvs. begrænse antal 

samtidige spillere og kun spiller med rigtigt fodtøj), og dermed reducerer spredning af granulat til 2-4% af 

normalt spild, så ville det koste flere arbejdstimer, brændstof og slid på udstyr, mens det vil spare på 

mængden af årlig påfyldning af granulat og muligvis forlænge levetiden. Ikke-økonomiske konsekvenser er 

positive og vil være øget banekvalitet og spilleoplevelse, mindre forurening og mindre granulat uden for 

banen. Det skal bemærkes, at det formentlig ikke er muligt at få eleverne i skolerne til at anvende rigtigt 

fodtøj, hvorfor skolebanerne vil blive mere slidte end rene idrætsbaner. 

Renovering af en kunstgræsbane koster ca. 3 mio. kr., og ved nuværende anlægsstandard og pleje holder en 

bane ca. cirka 10 år. Så hvert ekstra leveår har en værdi på ca. 300.000 kr. Det skønnes, at en bane anlagt og 

plejet efter DBUS anbefalinger og kun betrådt med rigtigt fodtøj vil få to ekstra leveår. 

Tabel 3. Økonomi ved drift af kunstgræsbaner 
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Økonomi for Drift af en kunstgræsbane. 
  

Nuværende drift 
Udgifter pr. 10 år 

Optimal drift 
Udgifter pr. 10 år 

Fast udstyr på banen (dedikerede koste og river til 
hver bane – engangsudgift) 

100.000 100.000 

Rivning, luftning oprydning (løn, brændstof, slid på 
udstyr).  

1.000.000-1.250.000 2.000.000-3.000.000 

Granulatpåfyldning af i alt 30 tons SBR/1 ton SBR 87.500 4.200 

Granulatpåfyldning hhv. 30 ton / 1 ton TPE eller 
EPDM 

525.000 21.000 

To ekstra leveår. Fra 10 til 12 år. (300.000/år) 0 -600.000 

Totalt udgift ved ti års drift og vedligehold af SBR- 
bane (ni baner i Gentofte Kommune) 

1.187.500-1.437.5000 1.504.200-2.504.200 

Totalt udgift ved ti års drift og vedligehold af TPE- 
eller EPDM-bane (en bane i Gentofte Kommune) 

1.712.500-1.875.000 1.521.000-2.521.000 

Den økonomiske konklusion er, at pleje af SBR-baner efter DBUs anbefalinger er mellem ca. 300.000-
1.000.000 kr. dyrere end nuværende pleje, mens samme pleje af TPE-/EDPM-baner er mellem ca. 200.000 
kr. billigere og 640.000 kr. dyrere end den nuværende pleje. 
 

Hvis alle baner i Gentofte Kommune skal anlægges efter DBUS forslag til optimal anlægning (se bilag 1), vil 

det påføre en ekstra anlægsudgift på 300.000-400.000 pr. bane.5 Det er dog ikke alle kunstgræsbaner, der 

kan anlægges optimalt, da det ikke er muligt at efterleve alle kravene. Således vil det i flere tilfælde ikke 

være muligt at anlægge de gule og røde zoner omkring banen, da den nødvendige plads ikke er til stede.  

 

 
5 Baseret på vurdering af nuværende baner og samtaler med leverandører. 
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Bilag 3 - Etablering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i henhold til 

DBU’s anbefalinger 
 
Vedlagt dette bilag er luftfoto af 11-mandsbanen K2 i Gentofte Sportspark og 8-mandsbanen i Skovshoved 
Idrætsforening. 
 
Bilag 2 viser DBUs ”10 bud” på tiltag, der kan mindske granulatspredning. 
 
I henhold til DBUs 10 bud er K2 i dag og til den kommende udskiftning af tæppet kendetegnet ved: 
 

1. Bud 1: Mindst mulig ”splash” er indeholdt i det kommende kunstgræstæppe. 
2. Bud 2: I dag er der ingen granulatbander, men hegn på alle fire sider. Der kan opsættes 

granulatbander på dele af de høje hegn i hver ende, mens hegnene på de to langsider står ude i 
beplantning, og de derfor skal suppleres med fritstående bander grænsende op til banen. 

3. Bud 3: Der er i dag én ind- og udgang med en lille granulatrist uden genbrug af granulaten. Denne 
indgang laves bredere sammen med en bredere rist, hvor der indsættes en si”, så granulaten, der 
opsamles, kan lægges ud på banen igen. I samme indgangsområde kan der opstilles højtryksrensere 
med vand og luft til at ”spule” spillere og maskiner fri for granulat, inden de forlader området. 

4. Bud 4: Skobørsterne er ikke vedligeholdt og fjernet af børn og spillere. Der opsættes permanente 
skobørster 

5. Bud 5: K2 har en – lille – flisegang rundt om hele banen hvorfra granulat kan fejes tilbage på banen. 
Heri er der vandafløb, men disse er uden granulatsikring, kun med sandfang. Granulat flyder ovenpå 
vand og fanges derfor ikke af et sandfang. Granulatfang installeres i alle vandafløb ved banen. 

6. Bud 6: Sne med granulat fjernes og ligges, indtil det tør på fliseområderne. Dette fastholdes. 
7. Bud 7: I dag bruges maskiner og udstyr til flere baner, hvilket fortsætter, da der hverken er økonomi 

eller plads til, at maskiner og udstyr forbliver på baneområdet. 
8. Bud 8: I dag bankes og rystes maskine og koste for at fjerne granulat, før de forlader banen. Jf. bud 3 

kan dette forbedres inden for bevillingen med højtryksrenser og spulere. 
9. Bud 9: Granulat opbevares i et aflåst skur, hvilket fortsætter, da der ikke er plads på baneområdet til 

dette lager. Disse sække åbnes først ude på banen, hvorfor der ikke spildes noget granulat 
undervejs. Desuden fortæller plænepasseren, at da man tidligere opbevarede sække på banen, 
oplevede man, at børn og unge lavede hul i sækkene og spredte granulatet uden for banen. DBUs 
bud nr. 9 er derfor ifølge forvaltningen ikke et godt råd. 

10. Bud 10: Nuværende tæppe genanvendes til nye tæpper og granulat sker allerede i dag. 
 
Forvaltningen forventer at forbedringerne i bud nr. 1-5 + delvist nr. 8 på K2 kan rummes inden for bevillingen 
på 500.000 kr. Hvis der skulle være midler tilovers herefter, kan de bruges på de baner, der allerede er anlagt 
og vil blive renoveret senest. 
 
SIFs 8-mandsbane har, bortset fra en ringere mulighed for håndtering af snedeponi (DBUS s bud nr. 6), 
samme kendetegn og muligheder som K2. 
 
Det understreges, at disse tiltag i bud 1-5 + 8 er anlægsarbejder, der kan udføres inden for anlægsbevillingen 
på 500.000 kr. årligt i 2023 og 2024. Der er ikke afsat penge til en bedre drift, hvor banen rives og børstes 
oftere, hvilket forlænger levetiden fra cirka 10 til 12 år, mindsker granulatspild og dermed granulatindkøb, 
og øger spilleglæden, jf. bilag 1. DBUs 10 bud omhandler ikke, hvor ofte en bane bør rives og børstes. I den 
nuværende pleje af kunstgræsbaner rives og børstes banerne en gang ugentligt. Hvis man skal reducere 
granulatflugt yderligere, ville banerne skulle plejes to gange ugentligt. En sådan driftsændring ville netto 
koste 2 mio. kr. ekstra årligt for de 10 kunstgræsbaner i Gentofte Kommune. 
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Visuel præsentation af flerårige mål - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalg 
 

 

Mål 1: Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på fritidsområdet.  

 

 

 

 



  

Mål 2: Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse gennem færdiggørelse og konsolidering af Byens Hus 

 

 

 

 

 



  

Mål 3: Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og 

samskabelse 

 

 

 

 



  

Mål 4: Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den demokratiske dannelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mål 5: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være en del af et fællesskab 
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Vi vil øge borgernes deltagelse i sa vel organiserede som 
selvorganiserede aktiviteter pa  fritidsomra det 
 

Baggrund og formål 
Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommunes har en vision om at ”Vi er fælles om at skabe 

bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode 

rammer”. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt har endvidere barslet med anbefalinger om, at alle 

borgere skal være fysisk aktive en time om dagen, og et af indsatsområderne, som der fokuseres på ift. at 

nå målet, er at ”Motivere motionsuvante til at blive aktive i foreningsregi eller som selvorganiseret”. 

Gentofte Kommune støtter idrættens aktører, hvor det er relevant, og alle idrætsaktører løfter i forhold til 

muligheder, potentialer og behov. Samtidig vil kommunen arbejde for, at de bedste rammer er til stede for 

kommunens borgere for at dyrke selvorganiseret idræt. 

I forlængelse af idræts- og bevægelsespolitikken har Gentofte kommune en målsætning om, at flere 

borgere skal være aktive i idrætsforeningerne. Fokus er specielt at få flere foreningsmedlemmer i unge- og 

voksengruppen. 

For at realisere målene understøtter Gentofte Kommune foreningerne, hvor det er relevant, og fokuserer 

særligt på at hjælpe foreningerne med rekruttering, fastholdelse og tilbagevenden af medlemmer til 

foreningslivet. 

  

Indsatser 
 

Faglig indsats – Styrke trænere og lederes kompetencer til at skabe trivselsfremmende miljøer for unge i 

idrætsforeningerne 

- Styrke kompetencerne hos foreningstrænere og ledere i udvikling af trivsel og trivselsfremmende miljøer 

 

 

Faglig indsats – Skabe begyndertilbud i foreninger og aftenskoler for deltagere i alle aldre  

- Skabe flere tilbud i samarbejde med foreninger til unge begyndere, der har fravalgt foreningsidræt.   

- Skabe flere tilbud I dialog med aftenskoler om at udvikle begyndetilbud for seniorer 

- Gennemføre Aktive Forårsdage med tilbud til deltagerne om aktiviteter i foreninger, kommercielle og kommunale tilbud 

 

Faglig indsats – Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter 

- Skabe større udnyttelse af faciliteter ved en systematisk monitorering af indendørs faciliteter 

- Der indledes samtidig dialog med foreningerne om brugen af faciliteterne  

 

Målepunkter 
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Målepunkt 1 

Antallet af medlemmer af foreningerne øges til 52%  
Årlig opfølgning via data fra Centralt foreningsregister 

 

Målepunkt 2 

79% af borgerne skal være fysisk aktive 
Årlig opfølgning via DIFs og DGIs Benchmarkundersøgelse.  
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Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse 
gennem færdiggørelse og konsolidering af Byens Hus 
 

Baggrund og formål 
Gentofte Kommunes kulturpolitik sætter retning for, at vi udvikler kultur i samarbejde med borgere, 

foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører. I Gentofte skal dette ikke mindst kunne finde sted i Byens 

Hus, hvor der siden åbningen er udviklet et velfungerende brugerdemokrati. Huset drives af foreningen 

Byens Hus, hvis medlemskreds består af arrangører. Antallet af arrangører er ikke 1:1 udtryk for 

aktivitetsniveauet, men giver dog en indikation heraf. 

Indsatser 
 

Faglig indsats – Styrke og udvide brugen af Byens Hus  

- Vedtægter og medlemsstruktur i foreningen Bens Hus skal justeres, så de i højere grad understøtter en øget og udvidet 

brug af faciliteterne.  

- Det strategiske og daglige samarbejde mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte, headspace og de kommunale 

medarbejdere i Byens Hus skal udvikles. 

 

Faglig indsats – Fællesskaber skal udvikles gennem tværgående aktiviteter  

- Flere ungerettede aktiviteter gennem udvikling af interessefællesskaber samt støtte og opbagning til unges egne 

initiativer. 

- Udvikling af fællesskabsskabende aktiviteter på tværs af brugerne skal styrke fællesskabet og ejerskabet til Byens Hus samt 

gøre det nemmere og mere attraktivt at engagere sig. Fællesspisninger kunne være et eksempel på dette.  

 

Faglig indsats – Synlighed og kendskab  

Øget fokus på synlighed skal styrke kendskabet til Byens Hus med henblik på at fastholde og tiltrække nye borgere og aktører til 

Byens Hus. 

- Udvikling og implementering af visuel identitet, eksempelvis i wayfinding og digitalt. 

- Ny hjemmeside med tydelig og brugervenlig aktivitetskalender.  

- Styrke den eksterne kommunikation.  

 

Faglig indsats – Realisering af anlægsprojekt sammen med foreningen, brugere og borgerne  

- Faciliteterne i Kulturhuset i Byens Hus (nr. 24) skal være brugbare og udnyttes optimalt.  

- Udearealerne skal være inspirerende og anvendelige for alle brugergrupper.  

- Det skal afsøges, i hvilken grad idrætshal og udskolingshus kan sættes i spil, og dermed bidrage til formålet med Byens 

Hus. Det hele skal ske i fortsat tæt samarbejde med borgerne. 

 

Anlægsprojektet omhandler: 

- Færdiggøre værkstederne. 

- Renovering af køkken. 

- Undersøge muligheder for etablering af café. 

- Udvikling af udearealer sammen med brugere, beboere, naboer og andre interesserede borgere.  

- Afsøge og ansøge om fondsmidler som supplement til anlægsbevillingen med henblik på i højere grad at kunne realisere 

helhedsplanen og dermed færdiggørelsen af Byens Hus. 
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Målepunkter 

 

Målepunkt 1 

Antallet af medlemmer af foreningen Byens Hus, som i dag er 92, øges til over 100. 
Kvartalsvis opgørelse af antallet af medlemmer i foreningen. 

 

Målepunkt 2 

Der er ved at blive opstillet besøgstællere, hvorefter en baseline og fremtidigt mål for antallet af 
besøgende på årsplan i Byens Hus kan fastsættes i august 2023. 
Kvartalsvis opgørelse af besøgstallet på linje med bibliotekernes besøgstal. 
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Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder 
digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus pa  unge, 
synlighed og samskabelse 
 

Baggrund og formål 

Anbefalingerne fra Opgaveudvalget om Bibliotekernes videre udvikling præciserer, at bibliotekerne også er 

digitale kulturhuse. De digitale materialer og formidlingsformater er centrale for publikumsudviklingen på 

biblioteksområdet, fordi de digitale muligheder tiltrækker nye brugergrupper og gør bibliotekstilbuddet 

mere tilgængeligt. Corona har accelereret udviklingen af de digitale tilbud og påvirket borgernes 

kulturvaner. Fremadrettet vil det være nødvendigt, at bibliotekerne løbende forholder sig til balancen 

mellem fysiske og digitale bibliotekstilbud.  

Udviklingsretningen understreger, at bibliotekernes synlighed skal øges, og unge skal have bedre mulighed 

for at anvende bibliotekerne i deres frie tid. Endelig skal samskabelse på dagsordenen lokalt på hvert 

bibliotek. Bibliotekerne skal være relevante for så mange forskellige borgere som muligt i Gentofte 

Kommune. Fremadrettet skal der være fokus på at styrke samskabelsen og tiltrække nye brugergrupper. 

Indsatser 

Bibliotekerne er kulturhuse, som er en synlig del af hverdagen og skaber lokal værdi. Gentofte Bibliotekerne 
udvikler fællesskaber og skaber mulighed for virkelyst, dannelse og mangfoldighed ved at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Litteratur og viden er kernen, og Gentofte Bibliotekerne arbejder 
bredt med forskellige kulturelle udtryk. 
Link til Udviklingsretning for bibliotekerne 
 

Faglig indsats – Gentofte Bibliotekerne udvikler fællesskaber 

- Involverende kulturelle fællesskaber på bydelsbibliotekerne 
Gentofte Bibliotekerne danner ramme om aktiviteter, hvor borgerne kan deltage aktivt i 
fællesskaber med andre. Det kan være foredrag, musikarrangementer, teater, spil og meget andet. 
 

- Udvikling af fælleskabsunderstøttende aktiviteter rettet mod børn og unge 
På Gentofte Bibliotekerne er børn og unge velkomne på deres egne præmisser. Biblioteket fungerer 
både som et sted, hvor man kan opholde sig sammen andre børn og unge eller deltage i aktiviteter, 
som opleves relevante og vedkommende. Det kan være læsefællesskaber, debatarrangementer for 
børn og unge eller færdighedsunderstøttende aktiviteter som debatkonkurrencer, talekurser, 
budgetlægning mv. 

 

Faglig indsats – Gentofte Bibliotekerne arbejder for dannelse 

- Unge skal have bedre mulighed for at anvende Gentofte Bibliotekerne i deres frie tid 
Der skal være tilbud, som understøtter fritidslæsning og aktiviteter, der fremmer 
uddannelsesparathed og lysten til at deltage aktivt i det danske samfund. 

- Bibliotekerne skal have fokus på at fastholde unges biblioteksbrug ved at have relevante tilbud, 
som understøtter dannelse og aktivt medborgerskab. Det kan f.eks. være særlige foredrag eller 
forløb rettet mod udskolingen og gymnasierne. 

- Bibliotekernes tilbud rettet mod børn skal styrkes, så der kommer et øget fokus på 
sprogstimulering samt læse- og fordybelsesfærdigheder.  

file:///C:/Users/SWI/Downloads/anbefalinger-bibliotekernes-videre-udvikling-som-lokale-kulturhuse%20(4).pdf
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- Biblioteket arbejder aktivt for at fremme læselyst blandt voksne borgere med en relevant og 
opsøgende litteraturformidlingsindsats. Biblioteket tilbyder et aktuelt og vidtfavnende 
arrangementsprogram, som tager udgangspunkt i aktuelle bøger – både skønlitteratur og 
faglitteratur. 

 

Faglig indsats – Gentofte Bibliotekerne er for alle og støtter mangfoldighed 

- Der skal arbejdes aktivt med at tiltrække ikke-biblioteksvante brugere. Biblioteket er opsøgende 
blandt minoriteter og udsatte brugergrupper og ensomme. 

- Arbejdet med synlighed er en fortløbende opgave for at fastholde og udvikle kendskabet til 
Gentofte Bibliotekernes tilbud. Synligheds-indsatserne udvikles løbende med afsæt i data og viden 
om borgernes kulturvaner. 

 

Faglig indsats – Gentofte Bibliotekerne bidrager til virkelyst 

- Samskabelsen mellem Gentofte Bibliotekerne og borgerne skal på dagsordenen lokalt på hvert 
bibliotek. Hvert bydelsbibliotek har en selvstændig profil, som skal udvikles i samspil mellem 
bibliotekspersonale og borgere. Borgerne skal have mulighed for at lave selvorganiserede 
aktiviteter, og biblioteket skal facilitere disse ved at stille lokaler til rådighed og være behjælpelig 
med kommunikation og markedsføring af disse. 

 

 

Målepunkter 

 

Målepunkt 1 

Antallet af arrangementer på bibliotekerne fastholdes på 1000 årligt  
Årlig opgørelse i kvartalsrapporten for første kvartal af antal arrangementer det foregående år 

 

Målepunkt 2 

Antallet af besøgende på bibliotekerne pr. år øges fra 344.026 (i 2021) til 650.000 
Kvartalsvis opgørelse af besøgstallet  

 

 Målepunkt 3 

Antallet af besøg på bibliotekernes hjemmeside øges fra 525.594 (2021) til over 630.000 
Årlig opgørelse i kvartalsrapporten for første kvartal af antal besøgende det foregående år 
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Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv 
og medvirke til den demokratiske dannelse 
 

Baggrund og formål 
Vi ved, at når unge involveres i udviklings-og beslutningsprocesser omkring deres eget liv, understøtter det 

den enkelte, styrker handlekraften og lægger grundstenene for et livslangt aktivt medborgerskab. De unges 

deltagelse er grundstenen i EN UNG POLITIK, der fastslår, at unge skal være med til at tage beslutninger, 

der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel – både for sig selv og 

for fællesskabet.  

Indsatser 
I Gentofte Kommune er vi langt fra færdige med at involvere og give unge flere muligheder for reel 
indflydelse baseret på tillid, ærlighed og tydelighed. Unges deltagelse skal være båret af frivillighed og lyst 
for at understøtte deres demokratiske læring og selvtillid. Samtidig skal de opleve, at deres deltagelse er 
meningsfuld og gør en forskel både for dem selv og for organisationen. Vi vil derfor have fokus på, at der er 
en bred vifte af muligheder, hvor unges kompetencer og engagement sættes i spil, både som informanter, 
som rådgivere og som praksis- og politikudviklere. Vi vil vedligeholde eksisterende og skabe nye rum og 
opmuntre unge til at omsætte deres aktive medborgerskab i en demokratisk praksis. 
 
EN UNG POLITIK 

Faglig indsats – Unges deltagelse i formelle indflydelsesrum 

- Vi skal fastholde den gode udvikling, der er sket i forhold til at involvere unge i formelle 
indflydelsesrum som eksempelvis advisory boards, råd og opgaveudvalg.  

- Faciliteringen af unges deltagelse skal styrkes i forhold til at engagere og fastholde unge i dette 
arbejde. 

- Værdien af inddragelse af unge stemmer skal styrkes både for unge og organisation. 
- Synlighed og oplevelse af mulighed for deltagelse skal styrkes. 

 

Faglig indsats – Unges deltagelse i uformelle indflydelsesrum 

- Fremadrettet skal de mere uformelle veje til deltagelse udvikles, så der fortløbende skabes nye og 
bedre muligheder for, at unge involveres og engageres i at skabe rammer for og aktiviteter i gode 
ungeliv i Gentofte Kommune.  

- Medarbejdere i ungeindsatsen skal være fagligt rustede til at arbejde med og udvikle unges 
deltagelse i opgaveløsningen. 

 

Faglig indsats – Unges valgdeltagelse 

- Unges deltagelse i samfundet er DNA'et i EN UNG POLITIK, og valghandlingen er på flere måder 
kulminationen på Gentofte Kommunes arbejde med demokratisk deltagelse. Der skal arbejdes 
målrettet med unges valgdeltagelse bl.a. gennem debatskabende aktiviteter, rekruttering af unge 
som valgtilforordnede og indsatser, der skaber opmærksomhed om og støtter unge i at bruge deres 
stemmeret. 

 

https://gentofte.dk/media/4lphvsvw/en-ung-politik-tilgaengeliggjort.pdf
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Målepunkter 

 

Målepunkt 1 

Antallet af ansøgninger til ungepuljen øges fra – i dag 1 – til 10 
Kvartalsvise opgørelser af ansøgninger til Ungepuljen 

 

Målepunkt 2 

Valgdeltagelsen for 18-årige ved kommunalvalg fastholdes på 82% (Kommunalvalg 2017) 
Når tallene foreligger efter KV25 og med ny baseline fra KV21 

 

 Målepunkt 3 

Valgdeltagelsen for 18-årige ved folketingsvalg fastholdes på 91% (Folketingsvalg 2019) 
Når tallene foreligger 
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Vi vil styrke unges sundhed og trivsel – og udvikle deres deltagelse i og 
oplevelse af, at være en del af et fællesskab 
 

Baggrund og formål 
Unges trivsel og sundhed er under pres. Gentofte Kommune har fokus på dette gennem flere 

opgaveudvalg. I en række tværgående indsatser har vi haft fokus på dette, fx Fælles Om Ungelivet, Søvn-

projektet, Partnerskab med ungdomsuddannelserne, headspace, rusmiddelkonsulenten og SSP-indsatsen. 

En vigtig faktor er, at unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber. Det arbejdes 

der med fx i Ungemiljøerne. Fællesskaber er en beskyttende faktor i forhold til unges risikoadfærd; og 

deltagelse i fællesskaber er demokratisk dannende og øger den mentale sundhed, trivsel og generelt 

oplevede livskvalitet hos den enkelte. Vi har derfor fokus på at styrke unges deltagelse i både eksisterende 

fællesskaber og i udviklingen af nye.  

• Alle unge lever et godt ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv (Ungedelen – 

sammenhængende børne- og ungepolitik) 

• Hvordan kan vi stå stærkt, være forskellige sammen, få alle i tale, opleve en fri fremtid, hvor 
ingen er alene? En ung politik 

• Vi vil sammen skabe de bedste rammer for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte – uden røg, 

stoffer og med et begrænset alkoholforbrug. Unges sundhed og trivsel – røg, stoffer og alkohol 

• Hvordan kan vi sammen støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og 

perfekthedskultur i Gentofte Kommune? Ungeliv i balance 

 

Indsatser 
 

Faglig indsats – Styrke rammer for unges sundhed og trivsel 

At styrke rammerne for unges sundhed og trivsel handler i vid udstrækning om at ændre en kultur, og det er 

ikke en enkel opgave. Når Gentofte Kommune skal skabe forandringer, skal det ske gennem et langt og sejt 

træk med målrettede og strukturerede indsatser. Når Gentofte Kommune fremadrettet skal skabe de 

bedste rammer for gode ungeliv for alle unge i Gentofte Kommune, så kalder det på indsatser på alle 

niveauer og med alle aktører i og omkring unges liv.  

- Fortsat udvikling og forankring af tværgående indsatser med et bredt forebyggende sigte (Fælles om 
ungelivet, Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Søvn, Ung i 
bevægelse, Viden og værktøjer til forældre og headspace). 

- Involvering og aktivering af aktører omkring unge med fokus på at styrke rammer og mulighed for at 
unge nemmere kan vælge et ungeliv uden rusmidler og indgå i udviklende, positive fællesskaber. 

- Fortsat udvikling og forankring af indsatser rettet mod unge, der har brug for en ekstra 
forebyggende indsats omkring deres sundhed og trivsel (Rusmiddelkonsulent, Gratis psykologhjælp, 
STIME, SSP og Frivilligkoordinatoren, seksualrådgivning). 

- Øget fokus på koordinering, videndeling og sparring mellem indsatserne og i udvikling af nye 
indsatser som f.eks. skoletrivsel. 

 

 

file:///C:/Users/SWI/Downloads/anbefalinger-opgaveudvalg-ungepolitik%20(7).pdf
file:///C:/Users/SWI/Downloads/anbefalinger-fra-unges-sundhed-og-trivsel-rg-stoffer-og-alkohol-tilgngeligversion%20(3).pdf
file:///C:/Users/SWI/Downloads/anbefalinger-opgaveudvalget-unges-trivsel-sammen-og-hver-for-sig-et-ungeliv-i-balance-final-tlg%20(1).pdf
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Faglig indsats – Datadrevet indsats 

Med afsæt i data skal Gentofte Kommune blive endnu dygtigere til at stille skarpt på, hvordan det er at være 
ung i Gentofte Kommune og formidle denne viden, så den er operationel for ungeindsatsen, uanset hvor og 
hvordan denne udfolder sig. I arbejdet med unges sundhed og trivsel indsamles og anvendes data som 
afsæt for dialogen med aktører og unge omkring opfølgning på og løbende udvikling af både nye og 
eksisterende indsatser. 

- Årlig indhentning af data om ungelivet gennem ungeprofilundersøgelsen. Disse data skal bearbejdes 
og formidles, så de kan danne grundlag for systematisk opfølgning og vurdering af indsatserne. 

- Udarbejde Ungdomsprofil for Gentofte Kommune hvert fjerde år i samarbejde med en 
forskningsinstitution. 

- Øget brug af data som afsæt for dialog og involvering af aktører i arbejdet med fortsat udvikling af 
indsatser og aktiviteter, der styrker unges sundhed og trivsel 

- Udvikle og kvalificere metoder til øget kvalitet i og effektiv brug af data samt formidlingsvenlige 
formater, samt mulighed for mere effektivt at monitorere udvikling. Bl.a. gennem øget brug af 
PowerBI, ekstern hjælp til krydskørsler m.m. 

 

Faglig indsats – Unges fællesskaber styrkes gennem brobygning og synlighed 

- Afdækning af udfordringer, behov og Best Practice hos aktører og borgere i forhold til unges 
deltagelse i fællesskaber i deres frie tid. Afdækningen vil have to primære målgrupper; den brede 
ungegruppe og unge i udsatte positioner. 

- Igangsætte udviklingsproces af indsatser og tiltag, der kan fremme unges deltagelse i fællesskaber i 
deres frie tid, herunder involvering af aktører og borgere i udviklings- og designfasen, med afsæt i 
spørgsmålene: 

o Hvordan skaber vi øget synlighed om de mange allerede eksisterende tilbud til unge i deres 
frie tid til forældre, unge og brobygningsaktører? 

o Hvordan skaber vi gode rammer for unges deltagelse i fællesskaber, med særlig fokus på 
modtagelsen og trivsel i fællesskaberne? 

o Hvordan skaber vi bedre muligheder for deltagelse i fællesskaber i unges frie tid, som ung 
senstarter, som ung i udsat position og som ung med niche-interesse? 

o Hvordan kan vi fremme brobygning mellem aktører i kontakt med unge og tilbuddene? 
- Konceptudvikling og implementering med afsæt i en netværksmodel, hvor aktører fra relevante 

indsatser, institutioner og foreninger sammen løfter opgaven, herunder løbende evaluering og 
justering. 

 

Faglig indsats – Inddragelse af og formidling til forældre 

Når Gentofte Kommune skal skabe de bedste rammer for gode ungeliv i Gentofte Kommune, så kalder det 
på alle aktører i og omkring unges liv – ikke mindst de unge selv og deres forældre. Forældre har en 
afgørende betydning for den adfærd og de valg, som unge foretager sig. Normer og værdier, som knytter sig 
til familien, samt forældrenes adfærd og holdninger er således i høj grad med til at definere unges adfærd.  

- Der skal arbejdes bredt med at inddrage forældre og give dem den nødvendige viden og værktøjer 
til at styrke unges sundhed og trivsel.  

- Forældresamarbejde skal udvikles gennem aktiviteter, arrangementer og inddragelsesprocesser.  
- Øget synlighed om muligheder for forældre til hvor de kan få viden og værktøjer, kan engagere sig 

og hvor de kan finde tilbud til deres unge, hvad ente det er et alment fritidstilbud eller et hjælpe- og 
støttetilbud.  
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Målepunkter 

 

Målepunkt 1 

Andelen af unge i udskolingen, der har en sumscore på trivselsindekset mellem 51-100 øges fra 82% til > 84%  
Årligt når tallet foreligger. 

 

Målepunkt 2 

Andelen af unge i ungdomsuddannelserne, der har en sumscore på trivselsindekset mellem 51-100 øges fra 73% 
til >75% 
Årligt når tallet foreligger. 

 

 Målepunkt 3 

Andelen af unge i udskolingen, der altid eller for det meste oplever at være en del af klassens fællesskab øges 
fra 87% til > 89% 
Årligt når tallet foreligger. 

 

Målepunkt 4 

Andelen af unge i ungdomsuddannelserne, der altid eller for det meste oplever at være en del af det sociale 
fællesskab på uddannelsen øges fra 85% til > 87% 
Årligt når tallet foreligger. 
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 GENTOFTE KOMMUNE  
  

 

 

 

 

Vurdering af skulpturforslag Løbet og dansen  

2. notat sept. 2022 

  24. november 2022 

 
 

 

Om kunstneren 

Den danske kunstner Bernhard Lipsøe (f. 1950) er 

uddannet i Paris. Både hans stil og motivkreds 

trækker på traditionen fra moderne kunstnere i 
starten af det 20. århundrede. Lipsøe har en stor 

produktion bag sig, men er ikke i væsentlige 

museumssamlinger og er ikke et navn i nyere 
dansk kunst eller kunsthistorie. Han er dog en 

kendt kunstner i Gentofte Kommune. I 2009 blev 

han hædret med titlen Gentoftekunstneren 2009. 
Tidligere har han haft en vis bred 

gennemslagskraft med udsmykninger bl.a. i 

Københavns zoologiske have. 

 

Kunstfaglig vurdering 

Skulpturen er nævnt som 3,8 meter høj og vil af den årsag være monumental og stedsdominerende. 

Grundet stil og motiv ligner Lipsøes skulptur en Picasso eller Matisse pastiche; den synes med andre ord 

lavet i en anden tid, dvs. bedaget for en kunsthistorisk betragtning. Værket vurderes ikke at være 

kunstfagligt bevaringsværdigt på linje med andre værker og monumenter i Gentofte Kommune. 

 

Økonomi  

Mht. anskaffelse og drift er der i det fremsendte en produktions- og opsætningspris (2019) på 2.600.000 

kr. + moms. Det fremgår ikke, om der derudover forventes et kunstnerhonorar. Hertil skal man påregne 

ca. 10.000 kr. årligt til renholdelse (graffiti og lign. i 3,8 m. højde samt af de ca. 7 m2, plus en ikke 

specificeret granitbeklædning på soklen.)  

 

Placering 

Værkets natur og dynamik fordrer en forholdsvis fritstående og kystnær placering, og man må forestille 

sig, at dette værks fysiske omfang er mere end dobbelt op af den menneskelige skala. Lipsøe har over de 

seneste tre år foreslået tre placeringer, der alle er udfordrende.  

 

1) Bellevue Strandspark  

Bellevue Strandpark er tegnet af Arne Jacobsen i 1931. Parkanlægget, herunder ”Staunings Plæne” er 

tegnet af C. TH. Sørensen i 1931, i parkens nordvestlige hjørne ligger Den Gule Cottage, der er tegnet af 

Gottlieb Bindesbøll i 1866.  

Sammen med Bellavista, Bellevue Teatret, Mattssons Rideskole og de Engelske rækkehuse samt Hvidøre 

udgør området et helt unikt kulturmiljø på allerhøjeste niveau. 

Den samlede arkitektoniske kulturarv kan ikke overvurderes, og de fleste af ovennævnte elementer er 

omfattet af fredning.  

Den eneste anden skulptur i parken er den velansete Helen Schous elegante skulptur ”Mor med barn” 

opstillet i 1942.  

Netop pga. årvågenhed overfor nye elementer har strandparken opretholdt sin unikke kulturarv og 

 
”Løbet og dansen på Bellevue”, skulpturforslag fra den danske 

kunstner Bernhard Lipsøe, modtaget februar 2020. 



 

  Side 2 af 2 

 

helhedsoplevelsen af denne. 

Forslaget ”Løbet og dansen” må på den baggrund frarådes i Bellevue Strandpark. 

 

2) Nord eller syd for Skovshoved Havn ved trekantede arealer henholdsvis ved indkørsel til 

parkeringsplads og bådpladser 

 

Stedet er sammenfaldende med strandbeskyttelseslinjen, der omfatter strandbredden og arealet op til 300 

meter bag strandbredden. Kunst er ikke omfattet af de elementer, der ikke kræver dispensation inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet skal derfor høres, og anden myndighedsbehandling er også 

mulig.  

 

3) Strækning fra Vikingelauget Charlottenlund til Charlottenlund Søbad  

Strækningen fra syd til nord for Charlottenlund Ford overlapper med Charlottenlund Strandpark. Udover 

også at være sammenfaldende med strandbeskyttelseslinjen er en stor del af Charlottenlund Strandpark 

omfattet af fortidsmindefredning. Tidligere er der givet afslag til at rejse en skibsmast, som Orlogsmuseet 

havde doneret.  

 

Andre placeringer ville givetvis kunne findes, men det ændrer ikke ved den kunstfaglige vurdering, at 

man må sætte spørgsmålstegn ved, om bevarelsen af Lipsøes ”Løbet og dansen” fremover bør varetages 

af Gentofte Kommune. 
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Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommende fire møder  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

• At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

• At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

• At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Februar 2023 Maj/juni 2023 September 2023 November 2023 

Sted: Garderhøjfortet 

Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 

rundvisning på Garderhøjfortet 

Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde 
 

Sted: Afventer 

Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 

rundvisning  

Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde 
 

Sted: Musikbunkeren (hvis udvalget 

kan være under jorden) 

Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 

rundvisning  

Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde 
 

Sted: Afventer 

Kl. 17-18: Dialogmøde med Bellevue 

Teatrets bestyrelse  

Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

 

Tema: Turisme  

Kvartalsrapportering 

Principper og kriterier 

Andre punkter  
 

Tema: Fritid  

Kvartalsrapportering 

Principper og kriterier 

Andre punkter  

• Status Fritid 

 

Tema: Unge 

Kvartalsrapportering 

Principper og kriterier 

Andre punkter  

• Status EN UNG POLITIK 

Tema: Egnsteateraftale 

Kvartalsrapportering 

Principper og kriterier 

Andre punkter  

•  

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde.  Opdateret 9. november 2022 

 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN31/EMN-2015-13542/
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