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Side 3

1 (Åben) Statusrapoprt Kultur 2016
 
Sags ID: EMN-2017-02053

Resumé
Kultur, Unge og Fritid har udfærdiget en Statusrapport 2016 for Kultur. Sagen fremlægges til 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
På mødet den 9. november 2016 blev Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget orienteret om en status for 
Unge og på mødet den 8. februar 2016 blev udvalget orienteret om en status for Fritid. På 
nærværende møde gives en status på kulturområdet for 2016. 

Der gives en status i henhold til GentoftePlanens vision og mål for 2016. Dette er den sidste 
status, der gives i henhold til GentoftePlanen 2016, der havde følgende vision for kulturområdet: 
Borgerne tilbydes de bedste muligheder for at mødes, opleve og skabe kultur. I 2017 og 2018 vil 
Kultur, Unge og Fritid afrapporterer samlet med afsæt i den fælles vision og de tværgående 
politiske mål samt den nye Idræt- og Bevægelsespolitik samt en kommende kulturpolitik.

Kulturområdet har i perioden igangsat og understøttet en lang række af forskelligartede aktiviteter, 
som på forskellig vis har understøttet områdets nedenstående tre mål:

• Dannelse – Kultur og Bibliotek skaber sammenhænge, som giver anledning til refleksion og 
indsigt, og hvor vi dannes som mennesker og deltagere i fællesskaber

Inden for dette mål er det især Gentofte Kommunes kulturinstitutioner, der har bidraget med en 
lang række af arrangementer især på bibliotekerne for både børn og voksne, ligesom der har 
været afviklet Golden Days Festival. Øregaard Museum gennemførte udstillingen Meret 
Oppenheim: Beyond the Fur Cup. En udstilling, der bidrog med nye, surrealistiske perspektiver. 
Tranen styrkede sit program med talks, performances og videoscreeninger. 

• Samskabelse – Borgerne møder Kultur og Bibliotek som en lyttende og levende 
sparringspartner, der understøtter meningsfulde fællesskaber og samskabelse af kulturelle tilbud 
og aktiviteter

I 2016 har samskabelse været en del af bibliotekernes daglige arbejde, hvor frivillige og deltagere 
de i mange og forskelligartede klubber fungerer som referencegrupper. Kultur & Festdage er 
borgernes kulturelle fest, hvor Kultur, Unge og Fritid understøtter og faciliterer festivalen. Særligt 
inden for ungekulturen er samskabelse en indarbejdet del af deres arbejdsmetode, og her er 
Musikbunkeren, Det Grå Pakhus og den årlige Streetfestival gode eksempler, hvor samskabelse 
kontinuerligt udvikles. 

• Åben kultur – Kultur og Bibliotek skal imødekomme borgerens forventning om større 
fleksibilitet og udvidet adgang til kulturinstitutionerne

I 2016 har Kultur haft særlig fokus på at få gjort de sidste af bydelsbibliotekerne tilgængelige uden 
for bemandet åbningstid. Tilbage står kun Ordrup Bibliotek. På Jægersborg Bibliotek blev der i 
2016 udarbejdet et oplæg til ny-indretning af biblioteket sammen med Jægers Biblioteks Venner. 
En anden form for åbenhed manifesterede sig i out-reach-projektet i Troldemosen 
Specialbørnehave, hvor børnene gennem 20 workshops oplevede rytmik, sang og bevægelse på 
egen krop.
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Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At tage Statusrapporten for Kultur 2016 til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Aktuelt udkast_Kulturen_status_2016 (1793220 - EMN-2017-02053)

2 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid 1. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-01698

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 1. 
kvartal 2017.

Baggrund
1. kvartal 2017 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på at: 

 Afslutte arbejdet i opgaveudvalget for en ny Idræts- og Bevægelsespolitik 

 Etablere dialogbaserede mødeformer baseret på muligheder for at samskabe med 
borgerne, herunder at gennemføre en ny type netværksmøde i forhold til udviklingen af 
Kultur & Festdage, at påbegynde fordelingsprocessen i det nye Facilitetsudvalg samt 
afvikle Netværksarrangementer i regi af EN UNG POLITIKS inden for ensomhed og 
træning af den unge demokratiske muskel 

 Afprøve nye fællesskaber på Gentofte Musikskole, hvor børn og unge arbejdede med 
musikken på anderledes og nye, skæve måder 

 Understøtte de unge musikeres fællesskaber og muligheder for at udvikle deres potentialer 

 Etablere fællesskaber til nye frivillige til formidling af historien på Garderhøjfortet 

 Præsentere børn og unge, der kommer til en ny tilværelse i Danmark, for den legende 
kunst og fællesskabet i de kunstneriske processer



Side 5

 Afvikle Aktiv Ferie og Gentofte Bogmesse 2017

 Lancere én samlet side på gentofte.dk med foreningernes og aftenskolernes tilbud til 
borgere med funktionsnedsættelser 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2017 til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 - Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 1. kvartal 2017 (1715132 - EMN-2017-
01698)
2. Bilag 2 - Unges Frie Tid - survey (1790028 - EMN-2017-01698)
3. Bilag 3 - Budgetændringer - KUF (1801185 - EMN-2017-01698)

3 (Åben) Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole
 
Sags ID: EMN-2017-02079

Resumé
Gentofte Musikskole har anmodet Kultur, Unge og Fritid om ændringer af de nugældende 
vedtægter for Gentofte Musikskole. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 
behandling.

Baggrund
Bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte Musikskole anmoder Kultur,- Unge- og 
Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen om at ændre de nugældende vedtægter for Gentofte 
Musikskole. 

Formål med ændring
Bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte Musikskole har gennem flere år drøftet at 
ændre de gældende vedtægter, så de i højere grad sikrer forældres og Gentofte Kommunes 
indflydelse i Gentofte Musikskoles arbejde.

Nedenfor oplistes de væsentligste ændringer:

 Bestyrelsessammensætningen foreslås ændret
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Bestyrelsessammensætningen foreslås reduceret fra 7 til 6 medlemmer, således at Gentofte 
Musikskoles Støttekreds skrives ud, antallet af forældrerepræsentanter øges fra 2 til 3, 
folkeskolelærerrepræsentanten har aldrig været besat og skrives ud. Hidtil har bestyrelsen efter 
eget ønske kunnet supplere sig med et medlem fra Kommunalbestyrelsen. Dette har gennem 
mange år fungeret godt, derfor foreslår bestyrelsen nu at styrke denne kontakt til 
kommunalbestyrelsen ved at gøre pladsen permanent.

Gentofte Musikskoles Støttekreds har hidtil udgjort 2 medlemmer af Bestyrelsen. Men de seneste 
mange år har det været vanskeligt at engagere medlemmer til Støttekredsen (som alle med 
interesse for Musikskolen kan melde sig ind i), hvorfor denne kreds ad åre er blevet mindre. 
Støttekredsen har derfor haft en forholdsmæssig stor indflydelse i bestyrelsen, hvis man ser på 
hvor få personer Støttekredsen repræsenterer i forhold til, hvor mange personer 
forældrerepræsentanterne repræsenterer. Fremadrettet ønsker Bestyrelsen at give forældrene 
større indflydelse. Derfor foreslår Bestyrelsen, herunder medlemmerne af Støttekredsen, at 
Støttekredsen skrives ud af vedtægterne for at give plads til en stærkere forældrerepræsentation.

Folkeskolerne har ikke anvendt muligheden for at udpege en folkeskolelærerrepræsentant, som de 
nuværende vedtægter åbner op for. Derfor foreslår Bestyrelsen, at denne repræsentation skrives 
ud af vedtægterne. 

Bestyrelsen foreslår, at der udpeges et medlem af og blandt medlemmerne i 
Kommunalbestyrelsen til at repræsentere Gentofte Kommune i Bestyrelsen for derved at styrke 
Gentofte Kommunes indsigt i og mulighed for at påvirke Gentofte Musikskoles strategi og 
handleplaner.

 Gentofte Musikskoles souschef skrives ind 
Bestyrelsen besluttede i 2005 at ansætte en souschef. Bestyrelsens forslag om, at skrive 
souschefen ind i vedtægterne, ajourfører vedtægterne i forhold til Gentofte Musikskoles daglige 
ledelse.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Bilag 1 Gentofte Musikskole, vedtægter, endeligt forslag til nye april 2017 (1801070 - EMN-
2017-02079)
2. Bilag 2_Vedtægter for Gentofte Musikskole gamle og nye i skema (1807624 - EMN-2017-
02079)
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4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00466

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

Baggrund
 Lukkedag på Gentofte Bibliotekerne ved overgang til nyt bibliotekssystem 

Onsdag den 31. maj 2017 holder alle Gentoftes Kommunes biblioteker én lukkedag, da 
bibliotekerne denne dag overgår til et nyt bibliotekssystem. 

Torsdag den 1. juni og fredag den 2. juni er bibliotekerne åbne igen, dog med den 
reducerede service, at der ikke kan lånes eller afleveres materialer. Borgerne bliver 
orienteret om lukkedagen og den reducerede service i Villabyerne, Facebook, på Gentofte 
Bibliotekernes hjemmeside samt nyhedsbreve. 

Det nye bibliotekssystem, Fælles Bibliotekssystem, erstatter de hidtidige seks 
systemløsninger og omfatter nu både folke- og skolebibliotekerne. 

 Bellevue Teatrets årsregnskab 2016

Bellevue Teatret har indsendt årsregnskab 2016, som viser et negativt resultat på 
1.182.382 kr.  Bellevue Teatret begrunder resultatet med, at årets satsning på en stor 
produktion ikke har indfriet forventningerne, og forårsagede en reduktion af 
dækningsbidraget i forhold til det forventede på over 3 mio.kr. 

Effekten af dette på årets resultat blev dog reduceret en del på grund af en stigning i øvrige 
indtægter og besparelser på faste omkostninger. Kultur, Unge og Fritid har godkendt 
årsregnskabet, men har anmodet teatret om en redegørelse for en genopretningsplan af 
teatrets økonomi og senest den 15. maj 2017. 

 Gentofte Musikskole årsregnskab 2016

Gentofte Musikskole har indsendt årsregnskab 2016, som viser et positivt resultat på 
45.804 kr. og med en egenkapital på 459.7454 kr. 
Per den 31. december 2016 var der 2.221 aktivitetselever og 538 elever på venteliste (441 
CPR-elever). Kultur, Unge og Fritid har godkendt årsregnskabet.

Arrangementer i perioden d. 2. maj til d. 8. juni 2017. 

 Åbne Døre i Gentofte 

I forbindelse med Åbne Døre i Gentofte d. 4. – 7. maj, holder Det Grå Pakhus fernisering 
med værker skabt i forbindelse med kunstforløbet der har foregået over foråret.
Ferniseringen er fra kl. 18-21 i Det Grå Pakhus på Melchiorsvej 13, 2920 Charlottenlund.
Se mere på: aabnedore.dk og detgraapakhus.dk 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Bellvue%20Teatret%20%C3%85rsrapport%202016.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/%C3%85rsrapport%202016%20Gentofte%20Musikskole.pdf
http://aabnedore.dk/
http://detgraapakhus.dk/


Side 8

 Sprogfitness

Torsdag d. 11. maj kl. 10-12 laver 450 af Gentoftes børnehavebørn sprogfitness i 
Øregaardsparken, arrangeret af børnebibliotekerne. Initiativet er landsdækkende denne 
dag, og samarbejdspartner er pædagoguddannelsen på UCC. 

 Bogfest for børn og unge

Lørdag den 20. maj kl. 11-15
Holder Gentofte Hovedbibliotek fest for børne- og ungdomsbøgerne, og alle de 
litteraturoplevelser, der bare venter på os. Bogfest er en bogmesse for børn, og den er 
tilrettelagt i samarbejde med børn fra bibliotekets klubber. genbib.dk/bogfest.

 Åbningsforestilling i pavillonen ved Øregaard Museum

Lørdag d. 3. juni kl. 15-15-35 er der premiere på Moodys store rejse, der er en dukke-
actionkomedie om at høre til. Den somalisk fødte forfatter Qaali Schmidt-Sørensen har 
skrevet den fabulerende fortælling om at høre til og skifte kulør. Forestillingen bidrager til 
Øregaard Museums markering af 100-året for salget af de vestindiske øer til USA. 
Vises bl.a. også under Kultur & Festdage.

 IDAN Forum

Den 7. juni 2017 (kl. 9.30-16.30) er Gentofte Kommune vært for IDAN Forums 
temagruppemøde. Mødet foregår i Gentofte Sportspark

IDAN Forum er Idrættens Analyseinstituts nationale udviklingsforum, hvor de nyeste trends 
og tendenser indenfor idrætten formidles og diskuteres. Medlemmerne har alle skarpt fokus 
på udvikling af idrætten og består bl.a. af eventorganisationer, kommuner, iværksættere, 
idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger og fabrikanter. 
Se mere på: idan-forum  

Følgende temaer er på dagsordenen den 7. juni: 
- Folkeoplysningsloven – til fri fortolkning?
- Events som motor for øget kvalitet og flere medlemmer
- Fodboldiværksætteri, der skal gøre en forskel
- En times motion – hvordan får vi ALLE i gang?

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

https://genbib.dk/arrangementer/laeselyst-boern/bogfest-boern-og-unge
http://sportspark.gentofte.dk/da
http://www.idan.dk/idan-forum/


Side 9

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2017-00466 
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