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Side 3

1 (Åben) Evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken 
  
Sags ID: EMN-2021-03490 
 
Resumé 
Status på idræts- og bevægelsespolitikken 2017-2020 fremlægges til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget til orientering. 
 
Baggrund 
I 2017 blev idræts- og bevægelsespolitikken ’Gentofte i Bevægelse’ vedtaget. Den overordnede 
vision i politikken lyder: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi 
for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.” Visionen sigtes realiseret 
gennem fem udvalgte fokusområder og skal evalueres hvert fjerde år. Fritid har bedt Idrættens 
Analyseinstitut forestå evalueringen. Evalueringen er vedlagt som bilag 1.  
 
Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken og sikre kvalitet i 
det fremtidige arbejde. Evalueringen skal også pege på eventuelle muligheder for at foretage 
justeringer i indsatserne inden for de fem fokusområder. 
 
I forlængelse af denne status, vil Fritid invitere borgere, foreninger og andre aktører til en 
workshop, hvor der vil være drøftelser om politikkens fem fokusområder. Her vil input og 
kommentarer blive taget til efterretning og være med til at justere indsatsområderne, så det videre 
arbejde med idræts- og bevægelsespolitikken kan opkvalificeres. 
 
Samlet set peger evalueringen af de enkelte fokusområder på, at der generelt er stor tilfredshed 
med implementeringen af politikken, og at de udfordringer der findes på tværs af fokusområderne, 
til en vis grad kan imødekommes ved øget samarbejde og vidensdeling mellem aktørerne på 
idrætsområdet. Det gælder både i forhold til faciliteter, fælles udfordringer og administrative 
opgaver. 
 
De væsentligste perspektiver:  

 Idrættens aktører ønsker et tættere samarbejde på tværs. Ønsket for samarbejde er især 
tydeligt i forhold til at optimere benyttelsen af kommunens  
faciliteter, men også i forhold til generel erfaringsudveksling mellem foreninger, der i vid 
udstrækning kæmper med mange af de samme udfordringer. 

 
 Resultaterne peger ligeledes på det nye idrætsbillede, der er skabt under coronakrisen, 

hvor store dele af det organiserede idrætsliv har været præget af restriktioner og 
nedlukninger. I den forbindelse er det relevant at overveje, hvordan en genstart af 
idrætslivet kan understøttes, så de tidligere medlemmer vender tilbage. Samtidig er der et 
potentiale for øget idrætsdeltagelse, hvis det er muligt at fastholde den gruppe af tidligere 
ikke-aktive, der er blevet aktive under coronakrisen. For begge gruppers vedkommende 
kan fleksible tilbud komme til at spille en aktiv rolle i at tilgodese et ændret idrætsbillede. 

 
Steffen Rask, analytiker i Idrættens Analyseinstitut og forfatter på evalueringen, vil uddybe 
evalueringens resultater og perspektiver ved en præsentation på mødet. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
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At evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken 2017-2020 tages til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Status på idræts- og bevægelsespolitikken (3979868 - EMN-2021-03490) 
 
 

2 (Åben) Statusrapport for Fritid 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-03015 
 
Resumé 
Fritid har udfærdiget en statusrapport for 2019-2020. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets orientering og der lægges op til en drøftelse af centrale spørgsmål. 
 
 
Baggrund 
På dette møde fremlægges en status på fritidsområdet for 2019-2020 i henhold til Kultur-, Unge- 
og Fritids fælles vision om, at: ”Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling 
og mangfoldighed” – samt de politiske mål: 
 

 alle borgere har muligheder for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber. 
 alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer. 
 alle borgere oplever at have fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed. 
 alle borgere møder mulighed for dialog og samskabelse. 

 
Visionen og de politiske mål har sat retningen på fritidsområdet i 2019-2020 på såvel 
udviklingsniveau som driftsniveau. Fritid har dermed haft fokus på at skabe et mangfoldigt 
idrætsliv, der giver alle borgere mulighed for at opleve glæde, fællesskab og udvikling. 
 
Borgere og aktører på området har deltaget i den fælles udvikling gennem arrangementer og 
aktiviteter, og flere borgere har taget del i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. 
 
Statusrapporten giver en introduktion til de politikker og Folkeoplysningsloven, som Fritid arbejder 
inden for, og fremlægger et overblik over de besøgende i Gentofte Kommunes idrætsanlæg.  
 
Dernæst giver rapporten en status på arbejdet med Fritids forskellige indsatser, et overblik over 
Fritids puljer og slutteligt foretages en række perspektiverende oplæg og opmærksomhedspunkter 
til politisk drøftelse, der peger frem mod kommende års arbejde med henholdsvis idræts- og 
bevægelsespolitikken og folkeoplysningspolitikken. 
 
I forlængelse af statusrapporten og evalueringsrapporten (punkt 1) rejser der sig nogle centrale 
spørgsmål om foreningslivets og idrættens rammer, som der er brug for at drøfte nærmere. De er 
kort skitseret nedenfor. 
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Corona har på mange måder påvirket fritidslivet i Danmark og således også i Gentofte Kommune. 
Idrætsforeningerne har ikke kunnet praktisere deres kerneaktivitet, og de har i stedet brugt deres 
ressourcer på andre udfordringer. Udfordringerne har fx været restriktioner, hjælpepakker, 
aflysninger, alternative løsninger som træning udendørs for indendørs idrætsgrene, tørsvømning, 
begrænsninger i deltagerantal til aktiviteterne, opretholdelse af socialt fællesskab, og specielt for 
indendørsidrætten har der været udfordringer med at bevare medlemstallet. Idræt er generelt ikke 
en vane, som fx rygning er det, deltagelse i idræt kræver ny motivation hver uge, og det er som 
udgangspunkt noget, som tager lang tid at ændre. Der er derfor i foreningerne en bekymring for, 
om tidligere medlemmer vender tilbage Der ønskes en drøftelse af, hvordan Gentofte Kommune 
bedst kan understøtte genstarten af idrætten i det kommende år? 
 
Flere af foreningsrepræsentanterne udtaler at frivilligheden i Gentofte er under pres. Frivillighed er 
en forudsætning for at en folkeoplysende forening kan eksistere, men frivillighed er også en 
nødvendighed for at en forening kan blomstre og give medlemmerne de bedste 
udfoldelsesmuligheder i deres fritid. DIF har i ”Forening i forandring – en undersøgelse af 
idrætsforeningerne i Danmark” skrevet, at det at være frivillig i dag er mere komplekst end tidligere, 
og det er vanskeligere og mere krævende at drive en forening. Fx har mange større klubber 
ansatte og har dermed arbejdsgiveransvar. Dertil kommer at folkeoplysningsloven er blevet mere 
kompleks og man skal som forening leve op til flere dokumentationskrav end tidligere. Der ønskes 
en drøftelse af, hvordan Gentofte Kommune kan bidrage til at engagere flere frivillige i 
foreningerne? 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget: 
 
At statusrapporten for Fritid 2019-2020 tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Statusrapport Fritid 2021 (4080547 - EMN-2021-03015) 
 
 

3 (Åben) Gentofte i Bevægelse, idræts- og bevægelsespolitik 2021-2025 
  
Sags ID: EMN-2021-03950 
 
Resumé 
’Gentofte i Bevægelse’, Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik, skal drøftes med 
henblik eventuel tilpasning og justering af mål for den næste fireårig periode 2021-2025.  
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Baggrund 
Gentofte Kommunes anden idræts- og bevægelsespolitik ’Gentofte i Bevægelse’, blev udarbejdet i 
2017 af et opgaveudvalg med bred repræsentation fra idræts- og bevægelsesområdet i Gentofte. 
Politikken består af en overordnet vision, samt fem fokusområder, der tilsammen rammer alle 
elementer ind vedr. bevægelse for alle borgere i Gentofte Kommune. Ved vedtagelse af ’Gentofte i 
Bevægelse’ blev det besluttet, at den 12-årige politik, skal evalueres og eventuelt tilpasses hvert 
fjerde år. Idrættens Analyseinstitut har evalueret politikkens første tre år, og dette arbejde danner 
grundlag for drøftelsen af ’Gentofte i Bevægelse’ 2021-2025. 
 
Under hvert fokusområde er formuleret hensigtserklæringer, der sætter retning for udvikling af 
idrætten. Der er ikke formuleret konkrete målsætninger eller handleplaner til politikken, der 
fungerer som retningsskabende og inviterende til dialog og udvikling af idræts- og bevægelse i 
Gentofte. 
 
Fritid ønsker at invitere et bredt udsnit af borgere, foreninger og andre relevante aktører til en 
workshop, for at drøfte idrættens status i Gentofte og perspektiverne for de kommende år. 
Drøftelserne skal lede til en tilpasning af den næste fire-årige periode for ’Gentofte i Bevægelse’. 
Fritid foreslår, at der arbejdes med at formulere bud på konkrete målsætninger inden for hvert af 
de fem fokusområder. Konkrete målsætninger vil styrke realiseringen af visionen, og arbejdet med 
at prioritere og kvalificere indsatser. Derudover bør også anbefalingerne fra En Times Motion om 
Dagen knyttes til ’Gentofte i Bevægelse’. 
 
Helt konkret skal workshoppen om ’Gentofte i Bevægelse’ være en del af det store 
dialogarrangement ’Gentofte Mødes’. Idræts- og bevægelsesområdet har i forvejen en aktiv og 
livlig dialog om lokaldemokrati og udvikling af det nære samfund, og workshoppen vil afspejle den 
passion og det stærke engagement, som finder sted i lokalsamfundet, samtidig med at det bredere 
perspektiv i ’Gentofte Mødes’ kan være til inspiration i arbejdet med ’Gentofte i Bevægelse’.  
 
Fritid foreslår, at workshoppen indledes med et bredt debatarrangement, fx om frivillighed, hvor 
alle interesserede borgere kan deltage. Derefter fortsætter idrættens aktører i en særskilt 
workshop, hvor først pointerne fra Idrættens Analyseinstituts evaluering præsenteres, og hvor 
deltagerne derefter i fem grupper arbejder med de fem fokusområder. I dette arbejde kan dele af 
fokusområdernes hensigtserklæringer tilpasses og der kan formuleres konkrete målsætninger. 
Efter workshoppens ophør kan deltagerne igen besøge ’Gentofte Mødes’. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At forslag til tilpasning af ’Gentofte i Bevægelse’ idræts- og bevægelsespolitikken 2021-2025 
drøftes.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 
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Bilag 
1. Gentofte i Bevægelse - eksempel på drejebog (4018725 - EMN-2021-03950) 
 
 

4 (Åben) Kulturstøtte 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-04626 
 
Resumé 
Covid-19 har fortsat stor indvirkning på kulturlivet i Gentofte Kommune, hvor kulturinstitutioner og 
kulturaktører er mærket af de negative konsekvenser af nedlukningen samt ændrede 
publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er normaliserede. For at fastholde et 
levende kulturliv i Gentofte Kommune er der behov for ekstraordinær kulturstøtte i 2021. Der søges 
om en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen og ekstraordinært driftstilskud til tre økonomisk 
udfordrede kulturinstitutioner – Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommunes kulturliv er funderet på en mangfoldig række af institutioner indenfor musik og 
sang, scenekunst, visuel kunst, film og museale oplevelser. I en normal hverdag medvirker disse 
institutioner til opbygningen af bæredygtige fællesskaber og skabelsen af rum for dannelse og 
virkelyst. Men gennem de seneste år har kommunens kulturinstitutioner alle mærket de negative 
konsekvenser af ændrede publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er på niveau 
med før Corona.  
 
Hårdest ramt er nogle af de kulturinstitutioner, der primært drives for kommunal driftsstøtte. Det 
gælder Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole, hvor en økonomigennemgang 
i juni viste, at de tre kulturinstitutioner på nuværende tidspunkt af året har haft væsentligt færre 
entreindtægter og elevbetalinger end budgetteret. For Garderhøjfortet drejer det sig om 0,2 mio. 
kr., for Øregaard om 0,4 mio. kr. og for Gentofte Musikskole om 0,1 mio. kr. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at kulturinstitutionerne ikke har mulighed for at 
indhente de tabte indtægter uden det får konsekvenser for kulturtilbuddet, som vi kender det i dag. 
Børne og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 
2021 til de tre kulturinstitutioner, som nedenfor angivet: 
 
Garderhøjfortet: 0,2 mio. kr. 
Øregaard Museum: 0,4 mio. kr. 
Gentofte Musikskole: 0,1 mio. kr. 
Ekstraordinær driftsstøtte i alt 0,7 mio. kr.  

 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer desuden, at det er nødvendigt at støtte 
genåbningen af publikumsudviklingen i andre kulturelle tilbud i Gentofte Kommune.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at Kulturpuljen udvides med 0,5 mio. kr. med 
henblik på at støtte publikumsfremmende aktiviteter, såsom særarrangementer, opsøgende 
arbejde, eller gratis entre-ordninger for kommunens borgere til f.eks. koncerter, workshops, 
fremvisninger, forestillinger og udstillinger.  
 
Kulturpuljen kan søges af både kulturinstitutioner og andre kulturaktører, som derved får nye 
muligheder for at tilpasse sig publikumssituationen, og udvikle kulturlivet i kommunen. Børn og 
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Skole, Kultur, Unge og Fritid vil indtil udgangen af 2021 lempe den nuværende bevillingspraksis, 
hvor Kulturpuljen som udgangspunkt støtter med op til 50% af udgiften til det kulturfaglige indhold. 
Således kan kulturaktører i en periode ansøge om fuld finansiering af det kulturfaglige indhold 
gennem Kulturpuljen. 
 
Den samlede ekstraordinære kulturstøtte beløber sig dermed til 1,2 mio. kr.: 
 
Udvidelse af Kulturpuljen: 
Ekstraordinær driftsstøtte: 

0,5 mio. kr. 
0,7 mio. kr. 

Ekstraordinær kulturstøtte i alt: 1,2 mio. kr.  
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der gives en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen på 0,5 mio. kr. i 2021, der 
finansieres af likvide aktiver. 
 

2. At der tildeles et ekstraordinært driftstilskud til Garderhøjfortet på 0,2 mio. kr., til Øregaard 
Museum på 0,4 mio. kr. og til Gentofte Musikskole på 0,1 mio. kr. i 2021, der finansieres af 
likvide aktiver.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der opstilles retningslinjer 
for Kulturpuljen, der sikrer, at der ikke tildeles støtte, som vil kunne modregnes i eventuel statslig 
støtte til kulturaktørerne, og idet der i forbindelse med de ekstraordinære driftstilskud fastsættes 
vilkår om, at der ikke ydes driftsstøtte, hvis kulturinstitutionerne samtidig modtager kompensation 
fra statslige hjælpepakker. 
 
Bilag 
 
 

5 (Åben) Bogbørser 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-03922 
 
Resumé 
Orientering om placering af tre nye bogbørser, samt indkøb af en fjerde, fremlægges til Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.   
 
Baggrund 
Bogbørsen er en udendørs skulptur, som Gentofte Kommune har fem af. Et bogskab, hvor 
borgerne kan bytte bøger og give gode læseoplevelser videre.  
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Forligspartierne har ønsket at etablere tre nye bogbørser, så endnu flere borgere får mulighed for 
at gode læseoplevelser, hvor gamle, men stadig gode bøger, får nyt liv, og en snak med 
mennesker, man måske ellers kun nikker til – naboer eller forældre fra børnehaven og skolen. Der 
er afsat en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. 
 
Forvaltningen har indkøbt de tre nye bogbørser, og undersøgt de mulige opsætningssteder, der 
sikrer den nødvendige spredning i kommunen (se bilag).  
 
Imidlertid er én af de eksisterende bogbørser for nylig nedbrændt. Den erstattes hurtigst muligt 
med en af de nyindkøbte. Forvaltningen foreslår derfor, at der indkøbes yderligere en bogbørs, 
sådan at de tre påtænkte, nye opsætningssteder kan fastholdes. Indkøbet af en yderligere bogbørs 
finansieres over Kulturpuljen. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 

1. At tage placeringen af de tre nye bogbørser til efterretning.   
 

2. At Kulturpuljen finansierer en ekstra bogbørs med 0,120 mio. kr. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1 taget til efterretning. 
Pkt. 2 godkendt. 
 
Bilag 
1. Tre nye bogbørser (4080495 - EMN-2021-03922) 
 
 

6 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-03440 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2. 
kvartal 2021 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).  
 
Baggrund 
I regi af Fælles om Ungelivet er der blevet afholdt digitale forældremøder for 7. og 8. årgang på 
Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdsskolen i samarbejde med SSP, hvor forældrene bl.a. blev 
præsenteret for den lokale data og viden om forældrerollen som beskyttende faktor for unges 
trivsel og brug af rusmidler. Gammel Hellerup gymnasium har også fået præsenteret deres lokale 
data med henblik på at elevrådet skal formulere budskaber, der – i samarbejde med forældre og 
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gymnasiets bestyrelse - skal imødekomme lokale udfordringer omkring rusmidler. Dertil er viden 
om forældrerollen kommunikeret bredt ud til forældre i kommunen via webinarer, hvor der samlet 
deltog ca. 240 forældre i 2. Kvartal.  
 
Alle bibliotekerne åbnede den 21. april i normal bemandet åbningstid, og den 25. maj blev det også 
muligt at åbne den selvbetjente åbningstid med stikprøve af coconapas for borgere, som ønsker at 
tage ophold på biblioteket. Bibliotekerne genoptog ligeledes arrangementsvirksomheden - 
selvfølgelig under hensyntagen til aktuelle retningslinjer for siddende publikummer. Digitale 
arrangementer er fortsat opretholdt.  
 
Bestyrelsen for Foreningen Byens Hus og husets brugere har i foråret - i samarbejde med 
arkitektfirmaet ’Arki-lab’ - færdiggjort helhedsplanen for Byens Hus. På baggrund af 
opgaveudvalgets visioner om at danne gode rammer, der understøtter fællesskaber og oplevelser 
for virkelyst og initiativer på tværs af alle traditionelle skel, har der været en stor og aktiv 
brugerinddragelse, der i bred samskabelse har resulteret i den aktive helheds- og handlingsplan 
for Byens hus. 
 
 
Hen over foråret er foreningsidrætten gradvist blevet genåbnet.   
Den 21. maj blev der åbnet for alle idrætsgrene, så foreningslivet er næsten tilbage til en normal 
hverdag.   
Medlemsmæssigt er foreningerne kommet godt i gennem coronaperioden. Således har Gentofte 
Kommunes foreninger samlet set fået flere medlemmer, men flere foreninger har mistet mange 
medlemmer. 
 
Tre år inde i den femårige visionskommuneaftale er status, at første målsætning om at 45% af 
borgerne er medlem nået. Anden målsætning om at øge den samlede idrætsdeltagelse er meget 
tæt på at være nået. Målet er 80%, og der er nu 79% aktive borgere. Tredje målsætning har vi 
ingen præcise tal for på nuværende tidspunkt, men også her ser det positivt ud. Der er således på 
alle målsætninger sket en positiv udvikling gennem de seneste tre år, som Børn og Skole, Kultur, 
Unge og Fritid fortsat arbejder fokuseret på at holde fast i.  
 
Den tekniske del af monitoreringsprojektet af de indendørs idrætsfaciliteter er tilendebragt. I 
perioden, hvor projektet er blevet færdigt, har det ikke været muligt reelt at afprøve det pga. 
corona. De første resultater forventes derfor først at komme til oktober. 
 
På anlægssiden er der gang i alle de bevilgede projekter, og tidsplanerne forventes overholdt. 
 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2021 til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme. 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2021 (4006573 - EMN-2021-
03440) 
2. Budgetændringer 2. kvartal 2021- KUF (4044804 - EMN-2021-03440) 
3. Opfølgninger på tidligere opgaveudvalg Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2021 
(4079530 - EMN-2021-03440) 
 
 

7 (Åben) Opfølgning på trivselsindsats til unge under corona 
  
Sags ID: EMN-2021-03926 
 
Resumé 
I maj måned blev der givet en orientering om de mange trivselsfremmende tiltag, som unge i 
Gentofte Kommune kan benytte sig af. Nogle tiltag er faste tilbud, mens andre er opstået eller 
tilpasset i forbindelse med corona. I vedlagte overblik gives en opfølgning på de forskellige tiltag.  
 
Baggrund 
Unge i Gentofte Kommune har mulighed for at benytte sig af en bred vifte af forskellige tilbud, som 
kan understøtte deres trivsel. Nogle tilbud har et bredt socialt sigte, nogle er målrettet særlige 
problemstillinger, tilbuddene kan være kommunale, private eller frivillige og de kan have et mere 
eller mindre direkte fokus på trivsel.  
 
Et bredt overblik over de forskellige tilbud er forelagt udvalgene i maj 2021. I det vedlagte overblik 
gives et overblik over disse tiltag, herunder aktuelle data hvor det er muligt/relevant. 
 
Det er aftalt, at der gives en tilsvarende opfølgning til november. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 
 Dato: 16-08-2021 
 
 
Taget til efterretning. 
 
Udvalg: Børneudvalget 
 
 Dato: 17-08-2021 
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Taget til efterretning. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Opfølgning på orientering om trivselsindsatser til unge aug 2021 (4080336 - EMN-2021-
03926) 
 
 

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2021-00167 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.    
 
Baggrund 
.  
 

 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022 
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.  

 
o 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 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 
 Gentofte Kommune modtager midler fra Slots- og Kulturstyrelsen under 

Kulturministeriet 
Gentofte Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om i alt 105.300 kr. fra Slots- og 
Kulturstyrelsens Genstarts-pulje. Støtten går til to projekter. De er begge offentligt 
tilgængelige, og vil være afsluttet inden årets udgang. 

 
Projekt 1 er et samarbejde mellem Jägers, Gentofte Kommunes skateanlæg, bane og 
lethal, - og Batiste co. Skateboard, om at bemande Jägers med en pædagogisk 
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skatemedarbejder, der sammen med børn og unge skal organisere workshops, forskellige 
sessioner, fx film og tegning, konkurrencer - og løbende stimulere det selvorganiserede 
idrætsmiljø med sociale tiltag og arrangementer.  

 
Projekt 2 er et samarbejde mellem Gentofte Musikskole og Øregaard Museum om 
korsessions for skoleklasser og førskolebørn med forældre i Øregårdsparken, hvor 
spejlscenen og det omkringliggende område vil være den fysiske ramme. Projektets titel er 
’Vi genfinder sang- og korglæden!’ og det henvender sig til folkeskolernes elever og 
førskolebørn, som sammen med deres forældre inviteres til at synge med musikskolens 
korlærere, bakket op af et lærerband. Eleverne får nogle sange i forvejen, og andre læres 
på stedet. 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Årsplan for KUF for 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 - (4078125 - EMN-2021-00167) 
 
 

9 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-00541 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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