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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  06. juni 2012 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til modernisering og udbygning af 

klubfaciliteter i Hellerup Havn af bl.a. Hellerup Roklubs bådhal. 
2 Ansøgning til Kulturpuljen til Gentofte Håndarbejdsværksteds jubilæumsbog 
3 Ansøgning til Kulturpuljen til koncertserien Voices i Messiaskirken 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. juni 2012 
 
1  Åbent         Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til modernisering og udbygning af 
klubfaciliteter i Hellerup Havn af bl.a. Hellerup Roklubs bådhal. 
 
021206-2012 
 
 
Resumé 
En række af klubberne i Palladiumkomplekset i Hellerup Havn har et ønske om modernisering og 
udbygning af deres faciliteter; bl.a. har Hellerup Roklub et ønske om at modernisere deres bådhal 
og udbygge deres fællesfaciliteter. 
Der er i budgetaftalen for 2012 afsat 1,0 mio. kr. og i årene 2013 – 2015 er der afsat 2,0 mio. kr. 
hvert år til moderniseringer og udbygning i Palladium komplekset. 
Hellerup Roklub er som den første klub gået i gang med deres projekt, og der søges om frigivelse 
af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til dette projekt.  
 
Baggrund 

Hellerup Roklub fik 1931 stillet et kommunalt ejet areal på Hellerup Havn til rådighed af Gentofte 
Kommune. På dette opførte de bygninger til brug for opbevaring af klubbens både, samt 
fællesfaciliteter til brug for omklædning og klubliv. I midten af 1950’erne opførtes der en sauna til 
brug for klubbens medlemmer, og i 1962 blev bygningen med fællesfaciliteter erstattet med en ny 
bygning. Den eksisterende bådhal er således over 80 år gammel, og behovet for en tidssvarende, 
funktionel og vedligeholdelsesvenlig bygning er meget stort. Klubbens medlemstal er igennem 
årene vokset støt, og der er derfor også et behov for udvidelse af de eksisterende fællesfaciliteter.  
Derfor er der en ny bådhal med en 1. sal, som indrettes til rosportsrelateret fitness, under opførsel. 
Dette frigør mere plads i de eksisterende fællesfaciliteter, bl.a. til bedre bade- og 
omklædningsfaciliteter for klubbens medlemmer. 
 
Derudover rives den gamle badstue ned, og en ny placeres delvist på land, delvist ud over sundet. 
Der er tilhørende badebro, som giver mulighed for bl.a. vinterbadning for klubbens medlemmer 
(klubben tilbyder derudover også medlemskab alene til badstuen). Hellerup Roklub har selv stået 
for at gennemførslen af projektet, som indvies d. 2. juni 2012. 

 
Vurdering 

Hellerup Roklubs projekt er en fornuftig disposition i forhold til klubbens behov for at kunne tilbyde 
stadig flere medlemmer muligheden for et aktivt sportsliv. Derudover vil det udbyggede tilbud om 
indendørs træning samt muligheden for at blive vinterbader i klubregi alt andet lige imødekomme 
et stort behov blandt kommunens borgere for netop disse muligheder. Børn, Unge og Fritid og 
Gentofte Ejendomme vurderer, at det projektet er i overensstemmelse med formålet for det afsatte 
beløb i investeringsoversigten i 2012, og beløbet søges derfor frigivet nu. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomi udvalget samt Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges kr. 1,0 mio. til brug for Hellerup Roklubs moderniserings- og 
udvidelsesprojekt af klubbens bådhal og fællesfaciliteter, med finansiering over det afsatte beløb i 
2012. 

 
 
 
_______________________ 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. juni 2012 
 
2  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Gentofte Håndarbejdsværksteds 
jubilæumsbog 
 
023311-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om støtte til en bog, der udgives i forbindelse med Gentofte 
Håndarbejdsværksteds 50-års jubilæum. 

 
Baggrund 
Gentofte Håndarbejdsværksted er et beskyttet værksted indenfor særforsorgen i Gentofte. 

Gentofte Håndarbejdsværksted ønsker at udgive en jubilæumsbog, der gennem beretninger og 
interviews vil beskrive værkstedets historiske udvikling. 

Bogens bidragydere er værkstedets bestyrelsesmedlemmer, den daglige leder, samt en journalist, 
som interviewer to tidligere ansatte. 

Budgettet for bogen består af en udgift til opsætning og trykning på 62.500 kr., samt udgifter til 
journalistisk hjælp, interview og gennemskrivning på samlet 30.000 kr. I alt regnes med udgifter på 
92.500 kr.  

I bogens budget er angivet indtægter bl.a. via fondsmidler på 55.000 kr. Hertil kommer forventede 
indtægter fra salg af jubilæumsbogen på 20.000-30.000 kr. 

Ansøger oplyser, at bogen udbydes til salg bl.a. blandt boghandlere og lokale handelsdrivende med et 
minimumsoplag på 300 stk. 

I alt mangler Gentofte Håndarbejdsværksted mellem 7.500 kr. og 17.500 for at kunne finansiere 
bogens tilblivelse og udgivelse. 

Kultur- og Fritidsudvalget har den 7. september 2011 (pkt. 3), bevilget 30.000 kr. til Lokalhistorisk 
Forenings bog om Hellerup ”2900 Hellerup - set i bakspejlet”. Endvidere har udvalget den 1. 
december 2010 (pkt. 13) støttet Traneudstillingens 40-års jubilæumsskrift med titlen ”Reg.Nr.” med 
15.000 kr., samt bogen om Bellevue Teatret, hvor udvalget bevilgede 15.000 kr. fra Kulturpuljen på 
mødet den 8. februar 2012 (pkt. 1). 

 
Vurdering 
Det vurderes, at der er tale om en bog med et relativt smalt lokalhistorisk sigte.  
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Endvidere vurderes det, at Gentofte Håndarbejdsværksteds 50-års jubilæumsbog primært har 
interesse for personer med tilknytning til værkstedet, heriblandt medarbejdere, pårørende og 
personale.  

Kulturpuljen har tidligere ydet støtte til lokalhistoriske udgivelser omhandlende et mere alment emne 
og til et bredere publikum.  

 
Indstilling 
 
Kultur og Bibliotek indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes et tilskud på 7.500 kr. til udgivelsen af Gentofte Håndarbejdsværksteds 50-års 
jubilæumsbog. 

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen - Om bogen 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. juni 2012 
 
3  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til koncertserien Voices i Messiaskirken 
 
023293-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 25.000 kr. til en koncertserie med titlen Voices i Messiaskirken i efteråret 
2012. 

 
Baggrund 
Messiaskirken ønsker at opsætte en koncertrække bestående af i alt 5 koncerter i et varieret 
repertoire, hvor sangere og musikere vil præsentere et udvalg af både arier og duetter indenfor 
den traditionelle operagenre, såvel som nyere musik. 

Den femte, og sidste koncert i serien, er en opførelse af Händels Messias. 

Budgettet består af en række honorarer til solisterne i forbindelse med de fire første koncerter, 
samt honorarer til solister og musikere ved Händels Messias-koncerten på i alt 113.000 kr. Dertil 
kommer en mindre udgiftspost på 4.000 kr. til instrumentleje og instrumenttransport. 

Der forventes indtægt ved fondsmidler på i alt 70.000 kr., hertil kommer ansøgt beløb på 25.000 kr. 
fra Kulturpuljen 

Ved tre af de fem koncerter er der gratis adgang, mens der regnes med en samlet billetindtægt på 
de øvrige to koncerter på i alt 24.000 kr. Til de to koncerter med betaling forventes et samlet 
besøgstal på 280. For de tre gratis koncerter er der ikke opgivet et forventet besøgstal. 
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Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet ansøgninger til Kulturpuljen fra Messiaskirken, senest 
på mødet den 4. april 2011 (pkt. 4 ), med 30.000 kr. til en Liszt-festival i Messiaskirken med 5 
koncerter og et foredrag. Festivalen afvikledes i efteråret 2011 og havde i alt ca. 430 publikummer. 

Endvidere har Messiaskirkens Koncertkor den 1. december 2011 modtaget administrativt tilsagn 
på 9.000 kr. til en forårskoncert den 18. marts 2012. Messiaskirken melder tilbage, at der til denne 
koncert var 189 betalende gæster. 

 
Vurdering 
Det vurderes at Messiaskirken, i lighed med tidligere koncerter, med denne koncertrække vil 
tilbyde gentofteborgerne musikalske oplevelser af høj kvalitet. 

En del af koncerterne er gratis, hvorfor det vurderes, at det ansøgte beløb er rimeligt. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes et tilskud på 25.000 kr. til koncertserien Voices. 

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Gentofte Kommunes Kulturpulje fra Organist Krisztina Vas Nørbæk 
 Budget for Koncertserien Voices 
 Oversigt - Kulturpuljen 2012 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. juni 2012 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. juni 2012 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra 
medlemmerne 
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058259-2011 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 


