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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
1  Åbent         Gentofteordningen 
 
031479-2006 
 
 
Resumé 

Revidering af Gentofteordningen i forhold til krav om revision og revisionsinstruks fremlægges til 
beslutning. 

 
Baggrund 

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Gentofte Kommune ydes tilskud med baggrund 
i Gentofteordningen, der er Gentofte Kommunes retningslinjer for ydelse af støtte til aktiviteter i 
henhold til Folkeoplysningsloven. Gennem Gentofteordningen kan folkeoplysende foreninger én 
gang årligt søge medlems- og administrationstilskud.  

  

I forbindelse med sagsbehandling i Folkeoplysningsudvalget angående vedtægter samt regnskab 
og tilskudsgrundlag for folkeoplysende foreninger, har Folkeoplysningsudvalget drøftet behovet for 
præciseringer og justering i forhold til folkeoplysende foreningers revision af regnskaber og 
Gentofte Kommunes sikkerhed for tilskudsgrundlaget ved udbetaling af større tilskud.  
Gentofte Kommune stiller i dag ikke krav til brug af registreret eller statsautoriseret revisor ved 
revision af folkeoplysende foreningers regnskab. Jævnfør Folkeoplysnings-bekendtgørelsens § 19. 
stk.2 og 3 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at regnskab for større tilskud skal revideres ved 
registreret eller statsautoriseret revisor. Besluttes dette skal grænsen for større tilskud fastsættes. 

Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 19, stk. 3 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 
vedtaget, at såfremt en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed har modtaget samlede 
tilskud på over 100.000 kr. skal tilskudsregnskaberne underskrives af en statsautoriseret eller en 
registreret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under 100.000 kr., kan den folkeoplysende 
voksenundervisningsvirksomhed anvende en valgt uafhængig revisor. 

Vedlagt som bilag er den gældende version af Gentofteordningen samt vejledning om krav til 
regnskab og revison for 2011 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en revidering af Gentofteordningen i forhold til valg 
af revisior, definition af større tilskud og dermed krav om registreret eller statsautoriseret revisor for 
disse og revisionsinstruks er relevant. 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en grænse for større tilskud på 200.000 kr for 
folkeoplysende foreninger er passende i forhold til revisionsopgavens størrelse og foreningens 
udgift til registreret eller statsautoriseret revision i forhold til tilskudets størrelse. 
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Gentofte Kommune har netop indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Danmarks Idræts-Forbund 
med henblik på, at gøre de mange administrative opgaver i foreningerne enklere og generelt at 
gøre det lettere at være frivillig folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.  Ved beslutning af 
nedenstående indstillinger vil Gentofteordningen blive justeret så kravene til revision skærpes, på 
en måde, der tillægger foreningerne mindst muligt besvær.  
 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der i Gentofteordningen stilles krav om, at folkeoplysende foreninger vælger revisor, som ikke 
er medlem af foreningens bestyrelse, ikke er ansat i foreningen eller står i et afhængighedsforhold 
til bestyrelsen eller ansatte i foreningen. 

2. At der i Gentofteordningen stilles krav om, at folkeoplysende foreninger, som modtager et større 
tilskud på mere end 200.000 kr. fra Gentofteordningen, skal have deres regnskab revideret af en 
registreret eller statsautoriseret revisor. 

3. At Børn, Unge og Fritid på baggrund af ovenstående beslutninger reviderer Gentofte Kommunes 
revisorinstruks. Den udarbejdede revisorinstruks fremlægges efterfølgende for 
Folkeoplysningsudvalget. 

  

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 kl. 16.30 

Punkt 1. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  
Punkt 2. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget med ændret beløbsgrænse til 100.000 kr. 
Punkt 3. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  

 
Beslutninger 

Pkt. 1 og 3: Vedtaget 
 
Pkt. 2: Vedtaget med beløbsgrænsen 200.000 kr. 
 
Marie Louise Gjern Bistrup (F) stemte imod og ønskede beløbsgrænsen på 100.000 kr. 
 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
Bilag 

 Gentofte-ordningen, revideret 2011 
 Bilag - Vejledning om krav til regnskab og revision for 2011 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
2  Åbent         Skaterfaciliteter, anlægsbevilling 
 
015215-2012 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget for projektbeskrivelsen for udvikling af 
idrætsfaciliteter målrettet selvorganiserede udøvere på Helligdommen, Holmehaven og vandtårnet 
på Ræveskovsvej.  
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen i GentoftePlanen 2012 at 
afsætte 7.000.000 kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling af idrætsfaciliteter til selvorganiserede 
udøvere på Helligdommen, Holmehaven samt i det gamle vandtårn på Ræveskovsvej.  
 
Selvorganiserede skatere er selv meget aktive medspillere i bestræbelserne på at få skabt 
faciliteter, der muliggør udøvelsen af deres sport hele året. Endvidere er der et stort ønske om, at 
faciliteterne udvikles til i højere grad at kunne rumme de forskellige brugergrupper der benytter sig 
af området i takt med at brugen af faciliteterne udvikler sig. De seneste år er antallet af 
løbehjulsbrugere eksempelvis steget eksplosivt på områderne.  
 
Nuværende brugere har fremlagt forskellige bud på hvordan faciliteterne kunne udformes, og disse 
bud skal kvalificeres både tegningsmæssigt og økonomisættes, for en virkeliggørelse af projektet.  

 
Ekstern rådgivning med henblik på udvikling af skaterfaciliteter i Gentofte Kommune 
Med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejdet i 2012, er der brug for, at involvere ekstern 
arkitektrådgivning til at indgå i samarbejdet med brugerne om at designe faciliteterne og udarbejde 
udbudsmateriale. 
 
Økonomi vedr. rådgivning 
Arkitektbistand vedr. skaterfaciliteter på Helligdommen og Holmehaven  
Arkitekt- og ingeniørbistand vedr. faciliteter i vandtårnet på Ræveskovsvej  
I alt vedr. skaterfaciliteter     800.000 kr.  

 
Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommes vurdering, at det er vigtigt for udviklingen af 
skaterfaciliteterne på Helligdommen og Holmehaven, at der tilknyttes rådgivning for kvalificering og 
kvalitetssikring af projektet.  

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der bevilliges 800.000 kr. til rådgivning ifbm. udvikling af idrætsfaciliteter målrettet 
selvorganiserede udøvere med finansiering over det afsatte beløb til selvorganiserede og 
skateranlæg i GentoftePlan 2012. 
 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Projektbeskrivelse, skaterfaciliteter i Gentofte Kommune 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
3  Åbent         Indhentning af handicaperklæringer for aftenskoler 
 
058025-2011 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid og Jura har gennemgået tilskudsgrundlaget, i form af indhentede 
handicaperklæringer for de seks oplysningsforbund, der modtog handicaptilskud i årene 2006 -
2010 i Gentofte Kommune.  

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget blev den 13. december 2011 orienteret om status på indhentning af 
handicaperklæringer fra de seks oplysningsforbund, der modtog handicaptilskud i Gentofte 
Kommune i årene 2006 -2010. Den 13. december kunne Børn, Unge og Fritid orientere 
Folkeoplysningsudvalget om, at fire af de seks oplysningsforbund havde indleveret tilfredstillende 
tilskudsgrundlag i form af handicaperklæringer. På baggrund heraf besluttede 
Folkeoplysningsudvalget, at godkende undervisningsregnskaberne for 2010 samt de budgetterede 
fordelingstal for undervisningstilskud for 2012 for AOF, FOF, HOF, Cambrigde, Gotvedforeningen, 
Gentofte Ryg- og Yogaskole, Koncertforeningen af 2001, MOF, R.I.C.C. samt regionalskolerne.  
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Folkeoplysningsudvalget godkendte desuden undervisningsregnskaberne for 2010 samt de 
budgetterede fordelingstal for undervisningstilskud for 2012 for LOF og Gigtskolen, såfremt 
tilskudsgrundlaget kunne godkendes. 

I vedlagte notat beskrives det efterfølgende forløb med gennemgangen af tilskudsgrundlaget for 
LOF og Gigtskolen, samt Børn, Unge og Fritids og Juras godkendelse af deres tilskudsgrundlag. 

I forlængelse af punktets udsættelse 21. februar 2012 er udarbejdet et revideret notat om Børn, 
Unge og Fritids og Juras godkendelse af Gigtskolens tilskudsgrundlag. Dette er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at gennemgangen af LOF og Gigtskolens handicaperklæringer har 
været tilbundsgående og på tilfredsstillende vis afdækket forholdene.  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at retningslinjerne for fordeling af handicaptilskud er overholdt i og 
med Gigtskolen skal tilbagebetale 51.226 kr., som de uretmæssigt har modtaget i handicaptilskud. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning  

2. At den eksisterende revisionsinstruks udbygges i forhold til handicaperklæringer, som beskrevet 
i vedlagte notat. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 kl. 17.00 

Punkt 1. Udsættes til næste møde. 
Punkt 2. Udsættes til næste møde. 

 

Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 kl. 16.30 

Punkt 1. Folkeoplysningsudvalget drøftede om der skal tages stilling til revisoransvar. 
Punktet oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med notat fra Folkeoplysningsudvalget 
(omdelt på mødet den 28. marts)  
Punkt 2. Vedtaget 

 
Beslutninger 
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Pkt. 1: Taget til efterretning 
Pkt. 2: Vedtaget. 
 
Marie Louise Gjern Bistrup (F) stemte imod og ønsker at Gentofte Kommune indhenter 
handicaperklæringer årligt. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat Handicaperklæringer 2012.pdf 
 Notat omdelt på FOU møde marts 2012 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
4  Åbent         Frihed til Frivillighed 
 
015217-2012 
 
 
Resumé 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats begrænser mulighederne for arbejdsledige for at yde en frivillig 
indsats. Dette på trods af at frivilligt arbejde på flere måder kan hjælpe til at forbedre den 
arbejdslediges muligheder for at komme i arbejde, bl.a. ved kompetenceudvikling og 
netværksdannelse. Ligeledes kan de arbejdslediges tid til at yde frivilligt arbejde være til stor gavn 
for de frivillige organisationer.  
 
Børn, Unge og Fritid præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget for en ansøgning til 
Indenrigsministeriet om fritagelse fra de bestemmelser i beskæftigelseslovgivningen, der lægger 
begrænsning på borgerne for at udføre frivilligt arbejde.  
 
Baggrund 
Frivilligt arbejde kan skabe værdi for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Den 
frivillige borger oplever at være en efterspurgt ressource, hvilket kan bidrage til øget livskvalitet og 
fungere som en indgang til nye muligheder og netværk. Frivilligt arbejde kan på den måde være et 
afsæt for ledige til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ansøgningen, vedhæftet i bilag, giver en 
uddybende beskrivelse heraf. 
 
En ny undersøgelse af frivilligheden i foreninger under Danmarks Idræts-Forbund viser, at bl.a. 
mindre idrætsforeningerne har svært ved at rekruttere det antal frivillige der er behov for. Det 
gælder især frivillige til at løse foreningernes administrative opgaver. Samtidig bekræfter 
undersøgelsen billedet af den mangfoldighed, som foreningslivet gennem mange år er blevet prist 
for at have. De frivillige foreninger rummer mange borgergrupper og skaber således en 
enestående mulighed for at mennesker fra forskellige samfundslag integrerer på tværs – et 
element som gør foreningerne til et unikt forum for netværksdannelse for arbejdsledige.  
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En gruppe af borgere er afskåret fra at yde en frivillig indsats, da de vil blive trukket i offentlig 
ydelse. Gruppen omfatter kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, 
sygedagpengemodtagere samt borgere på efterløn. 
 
Vurdering 
Gentofte Kommune vil ved fritagelse fra de bestemmelser i beskæftigelseslovgivningen, der 
lægger begrænsning på borgerne for at udføre frivilligt arbejde kunne forbedre vilkårene for både 
arbejdsledige og frivillige organisationer. Dette vil bl.a. bidrage til at kompetenceudvikle borgerne 
og modne deres arbejdsmarkedsparathed samt forbedre rammerne for de frivillige organisationer.  
 
Ansøgning om fritagelse fra ovenfornævnte bestemmelser er en mulighed for Gentofte Kommune 
som Frikommune udvalgt af Indenrigsministeriet. En fritagelse ligger ligeledes godt i tråd med 
Gentofte Kommunes status Idrætsfrikommune under Danmarks Idræts-Forbund.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At Gentofte Kommune ansøger om fritagelse fra følgende lovgivning og praksis: 

 Bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.  
 Vejledning nr. 123 af 11. december 2009 til bekendtgørelse om fradrag i 

arbejdsløshedsdagpenge mv.  
 § 26 i bekendtgørelse nr. 1409 af 28. december 2011 om fleksibel efterløn. Heraf fremgår, 

at nedsættelsen af efterløn for ulønnet arbejde følger principperne i reglerne om ulønnet 
arbejde på dagpengeområdet. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning, Frihed til frivillighed 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
5  Åbent         Anlægsbevilling Gentofte Sportspark fase 2 
 
057339-2010 
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Resumé 
Der søges om fremrykning og anlægsbevilling af midler fra budget 2013 med henblik på 
gennemførelse af dele af planlagt motionsløjpe og beplantning. 

 
Baggrund 
Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10.september 2008 punkt 8, at 
udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.12.2010 punkt 4 tog 
udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder 
etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse. 

Gentofte Sportspark fase 2 står foran udførelse i løbet af 2012. De budgetterede midlerne til 
udførelse af bygge- og anlægsarbejderne på Gentofte Sportspark fase 2 er fordelt over flere år. 

Kommunalbestyrelsen har i budget 2013 afsat midler til beplantning af Gentofte Sportspark samt til 
en del af motionsløjpen og parkering. 

En væsentlig del af projektet på Gentofte Sportspark, går på, at sikre banernes brugbarhed i flest 
mulige måneder om året, men også at sikre bygningerne. I den forbindelse vil det være en fordel at 
udføre den del af den planlagte motionsløjpe der, som en del af LAR projektet på området, skal 
medvirke til sikring af ishallen i ekstremregns-situationer. Dette skyldes, at der omkring ishallen har 
vist sig særlige udfordringer mht. regnvand, og man kan frygte, at hvis sommeren 2012 byder på 
samme mængder vand som sidste sommer, kan vandet stuve op omkring ishallen.  

Endvidere vil det være en fordel at udføre beplantning og den øvrige landskabsbearbejdning i et 
sammenhængende forløb i 2012. Fordelen består dels i, at man skåner de nyanlagte områder for 
kørsel med større maskiner allerede efter et år, og at man optimerer byggepladsomkostningerne. 

 
Vurdering 
Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at fremrykke dele af motionsløjpen og at 
beplantningsarbejder udføres i sammenhæng med de øvrige jordarbejder i 2012. 

Økonomi vedr. beplantning og motionsløjpe/sikring af ishal 

Beplantning:                                                                                            500.000 kr.  

Dele af motionsløjpe/LAR/sikring af ishal                                            600.000 kr.  

I alt:                                                                                                        1.100.000 kr. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

1. At der fremrykkes i alt 1,1 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2012 for Gentofte Sportspark  

2. At de fremrykkede 1,1 mio. kr. anlægsbevilges til gennemførelse af dele af planlagt motionsløjpe 
og beplantning. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
6  Åbent         Årsregnskab 2011 for Bellevue Teater Produktion 
 
014024-2012 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 31. marts 2008 (pkt. 15) at indgå en fire-årig 
egnsteateraftale med den selvejende institution Bellevue Teater Produktion for perioden 1. januar 
2009 til 31. december 2012. 

Bellevue Teater Produktion har i den forbindelse indsendt årsregnskab for 2011 til godkendelse 
hos Kultur- og Fritidsudvalget i lighed med de foregående år. Det godkendte regnskab skal 
fremsendes til orientering til Kulturstyrelsen. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune yder i forbindelse med egnsteateraftalen et årligt driftstilskud til teatret 
svarende til minimum for det kommunale refusionsberettigede driftstilskud, som fastsættes hvert år 
i forbindelse med Finanslovens vedtagelse. Herudover yder Gentofte Kommune et tilskud til en 
årlig danseforestilling i sommerperioden. 

I 2011 var det kommunale driftstilskud 3.040.312 kr., hvoraf tilskuddet til danseforestillingen 
udgjorde 328.000 kr. Den statslige refusion var på 1.257.649 kr. 

Til balletten/danseforestillingen har Bellevue Teater Produktion hvert år endvidere modtaget et 
statstilskud, som i 2011 udgjorde 494.015 kr. 

I 2011 var Bellevue Teatrets repertoire følgende: 
 

 Søren Østergaards ZHOW (premiere 10. februar 2011) 
 De fleste ulykker sker med lemmet (premiere 5. maj 2011) 
 Sommerballet 2011 (premiere 11. august 2011) 
 Rytteriet – Live (re-premiere 20. september 2011)  
 Folk og Røvere i Kardemomme By (premiere 12. november 2011)  

 
I 2011 blev Bellevue Teatret besøgt af 78.190 publikummer mod 71.488 i 2010. 
 
Det samlede bruttoresultat udgjorde i 2011 i alt 22.116.685 kr. mod 21.275.643 kr. i 2010, og det 
samlede nettoresultat udgjorde på 451.807 kr. i 2011 mod et nettoresultat på 1.242.114 kr. i 2010. 
Egenkapitalen andrager 4.252.081 kr. pr. 31. december 2011 mod 3.800.274 kr. i 2010. 
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Bellevue Teater Produktions årsregnskab for 2011 er revideret af statsautoriseret revisor, og 
revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 
Vurdering 
Bellevue Teatret har opnået et flot resultat med næsten 80.000 solgte billetter og et nettoresultat 
på 451.807 kr.  

Som forudsat i egnsteateraftalens pkt. 3, har Bellevue Teater Produktion i 2011 produceret to nye 
teaterproduktioner. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At Bellevue Teater Produktions årsregnskab for 2011 godkendes. 
 
Beslutninger 

Vedtaget 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bellevue Teater Produktion budget 2013 
 Bellevue Teater Produktion revisionsprotokollat 2011 
 Bellevue Teater Produktion årsregnskab 2011 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
7  Åbent         Vangede Bibliotek 
 
014646-2012 
 
 
Resumé 
Forslag om udnyttelse af stueetagen ved Vangede Bibliotek til biblioteks- og kulturformål samt 
etablering af Vangede Bibliotek som et Nøglebibliotek.  

 
Baggrund 
Stueetagen i Vangede Bibliotek er frem til 31. december udlejet til Cafe la Vie, der betaler en 
reduceret leje sammenlignet med markedslejen. Da lejekontrakten blev indgået i februar 2004 var 
det både lejers og udlejers forhåbning, at der kunne drives en traditionel café med servering af 
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sandwich, kaffe, kage m.m. Det har ikke vist sig muligt, og i dag består caféens gæster primært af 
en fast skare, som nyder alkohol og benytter caféens rygeboks og spillemaskine. 

 Lejekontrakten udløber d. 31. december 2012, men ifølge lejekontrakten har Cafe la Vie, senest 
den 30. juni 2012, krav på at få en tilkendegivelse om, hvorvidt Gentofte Kommune ønsker at 
forlænge lejekontrakten. 

 

  

Forslag om udnyttelse af stueetagen ved Vangede Bibliotek. 

Det foreslås, at Kultur og Bibliotek udarbejder et forslag til, hvordan stueetagen kan udnyttes til i 
højere grad at invitere borgerne i Vangede indenfor. 

Forslaget skal udarbejdes med den forudsætning, at den nuværende Café la Vie ikke videreføres, 
og at biblioteksfunktionen på 1. salen i store træk bevares som den kendes i dag. Forslaget skal 
indeholde et bud på at styrke og udvide husets funktion som et levende kulturhus med fokus på 
oplevelse, læring og viden samt mulighed for at møde andre borgere og skabe aktiviteter. 
Forslaget skal udarbejdes i samarbejde med foreninger og borgere i Vangede    

Samtidig foreslås det, at Vangede Bibliotek indrettes som nøglebibliotek, hvor borgerne med deres 
sundhedskort har adgang til biblioteket udenfor den bemandede åbningstid. 

Jægersborg Bibliotek åbnede som det første nøglebibliotek den 15. august 2011 og erfaringerne 
herfra viser, at borgerne har taget godt imod tilbuddet og ofte benytter biblioteket i den udvidede 
åbningstid 

Forslaget til nyindretning af stueetagen skal give mulighed for, at grupper med behov for et fælles 
møde- og aktivitetssted kan benytte bibliotekets lokaler tilsvarende biblioteket i Jægersborg, som 
benyttes til læseklubber, sy- og strikkeklubber, frimærkeklub, arrangementer, beboermøder m.m.  
 
Fælles for alle disse aktiviteter er, at det er borgere, der står for arrangementerne, og at flere af 
dem foregår uden for bibliotekets betjente åbningstid, hvor biblioteksrummet er rammen for 
aktiviteterne og fungerer som et mødested for bydelen.  

 
Vurdering 
Det anbefales at lejeaftalen med Café la Vie ikke forlænges, og at der udarbejdes et forslag til 
indretning af bibliotekets stueetage for at skabe bedre rammer til aktiviteter og arrangementer i 
samarbejde foreninger og frivillige.  

Erfaringerne fra Jægersborg Bibliotek med en udvidet ubemandet åbningstid er positive, og det 
anbefales, at også Vangede Bibliotek indrettes som nøglebibliotek. 

Det vurderes, at et Nøglebibliotek i Vangede vil blive benyttet af mange borgere, både nuværende 
brugere, der benytter biblioteket i åbningstiden samt borgere, der i dag ikke benytter biblioteket. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At lejeaftalen med Café la Vie ikke forlænges og dermed udløber 31. december 2012. 

2. At der udarbejdes et forslag til indretning af stueetagen på Vangede Bibliotek og etablering af et 
nøglebibliotek.   
 
Beslutninger 
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Pkt 1 - 2: Vedtaget 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
8  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Sangerne på fortet 
 
014712-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 36.000 kr. til arrangementet Sangerne på fortet. 

 
Baggrund 
ØresundsOperan vil lørdag den 18. august stå bag et åbent sang-arrangement på Charlottenlund 
Fort. Ønsket er at sprede sangglæde gennem fællessang med opera- og musicalmelodier, hvor 
publikum bakkes op af Aurehøjkoret. Der vil desuden være optræden ved operasolister fra 
ØresundsOperan, som både vil synge og fortælle om opera. 
ØresundsOperan har allieret sig med sanger og inspirator Torben Eskildsen fra Teamsinging, som 
vil medvirke til, at publikum bliver inspireret og får lyst til at synge med. 
 
Budgettet rummer honorarer til 3 sangere og 1 pianist, i alt 24.000 kr., samt udgifter til 
Teamsinging, Aurehøjkoret, administration og hjælpere, i alt 13.000 kr. 
Desuden er der udgifter til scene, lyd og plakater m.m. på i alt 27.000 kr. 
 
Det samlede budget er på 66.000 kr., hvoraf ØresundsOperan er indstillet til et tilskud på 30.000 
kr. fra Nordea Fonden, og Kulturpuljen ansøges om det resterende beløb på 36.000 kr. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 5. januar 2012 (pkt. 5) 36.000 kr. til en 
operakoncert ved Bernstorff Slot i forbindelse med Kultur- og Festdage 2011. Ca. 600 
publikummer overværende koncerten søndag den 19. juni 2011. 
 
Vurdering 
ØresundsOperan har tidligere haft succes med at tilbyde opera-oplevelser til gentofteborgerne, og 
det vurderes, at dette initiativ er en begivenhed, som også kan tiltrække et opera- og 
sanginteresseret publikum.  Endvidere vurderes det, at arrangementet vil fungere fint som en del af 
sommerlivet på Charlottenlund Fort. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 
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Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

  

At der ydes et tilskud på 36.000 kr. til Sangerne på fortet. 

 
Beslutninger 

Vedtaget at der ydes tilskud på 33.000 kr.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning kulturpuljen Sangerne på fortet PDF 
 budget Sangerne på fortet PDF 
 CV sangerne på fortet PDF 
 Oversigt Kulturpuljen 29. marts 2012 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
9  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til filmen Fra Gammel Strand til Dyrehaven 
 
014890-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om støtte til en spillefilm med et udvalg af skovserviser. 

 
Baggrund 
Foreningen til Skovsersangenes Bevarelse (ved formand Ivan Thomsen) ansøger Kulturpuljen om 
støtte til at producere en ca. to timer lang spillefilm. Filmen vil bestå af en historie om en 
dansk/australiers hjemvenden til Skovshoved, suppleret med 16 skovsersange. 
 
Foreningen ønsker med filmen at formidle fortællingen om det nuværende Skovshoved, både ved i 
billeder at gengive begge dele, og ved at fremføre skovsersangene. 
 
Fortællingen bæres af historien om dansk/australieren, som går i land ved Langelinie og derefter 
bevæger sig over Gammel Strand og Østerport Station, ud ad Strandvejen til Skovshoved, mod 
Eremitagen, til Bakkens Hvile og Peter Lieps Hus, og tilbage til Skovshoved. Historien afsluttes på 
Langelinie, hvorfra han igen drager af sted. 
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Undervejs på denne nutidige rejse oplever dansk/australieren en række flash backs, som visuelt 
skal gengives ved historiske billedklip, der ledsages af tilhørende skovserviser. Viserne fremføres 
af Foreningens medlemmer. 
 
Foreningen angiver til dette filmprojekt et budget på i alt 168.100 kr. 
Budgettet består af posterne kostumer 16.500 kr., studie 14.000 kr., kamera 57.000 kr., optagelser 
18.000 kr., teknisk udstyr 8.000 kr. og underlægningsmusik 8.000 kr. 
Desuden regnes med udgifter til befordring, bespisning og diverse på i alt 46.600 kr. 
 
I ansøgningen er ikke beskrevet hvem der skal producere filmen, om optagelserne skal foretages 
af et professionelt firma, eller om det er Skovsersangerne selv, der står for optagelserne. 
 
Foreningen angiver på indtægtssiden at filmen kan sælges til tv (værdi 50.000 kr.) og at der regnes 
med et oplag på 200 eksemplarer af filmen til salg, hvilket kan indbringe 30.000 kr. Der er pt. ikke 
indgået aftale med et tv-selskab. 
 
Vurdering 
Det vurderes at Foreningen bør kvalificere projektet generelt, herunder gennemarbejde budgettet 
med de angivne udgifter og indtægter. 
 
Det anbefales endvidere, at Foreningen indhenter anden finansiering til projektet. 
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

  

At ansøgningen drøftes. 

 
Beslutninger 

Drøftet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen til filmen Fra Gammel Strand til Dyrehaven 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
10  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Meridiano Teatret 
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014647-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om støtte til et egnsspil med titlen ’AKVA’. 

 
Baggrund 
Meridiano Teatret ønsker at opsætte et egnsspil, med både amatører og professionelle 
medvirkende i Danmarks Akvariums bygninger, når Akvariet er fraflyttet, og inden bygningerne skal 
anvendes til andet formål. 
 
Egnsspillet skal opsættes som en site-specific vandreforestilling, der – med en række tableauer, 
installationer og eventyrsreferencer – fører publikum igennem det overordnede tema: Vand. 
 
Meridiano ønsker til egnsspillet at inddrage en række mulige samarbejdspartnere, heriblandt 
Drama- og Billedskolen, Gentofte Musikskole, Gentofte Kammermusikgruppe, Skovshoved 
Undersøiske Gruppe m.fl. 
 
Budgetskitsen for egnsspillet AKVA omfatter projektering og produktion, men ikke udgifter til 
afvikling, markedsføring og lokaler.   
Budgettet er samlet på 787.100 kr., og omfatter primært lønninger til tekniske teatermedarbejdere, 
projektleder, instruktør, skuespillere m.fl., samt udgifter til dekoration, rekvisitter og teknik. 
Der er ikke i budgettet angivet andre indtægter end tilskud fra Kulturpuljen. 
 
Vurdering 
Ansøgningen er svær at vurdere, da der er en række ubekendte faktorer: 

Det er uklart om det vil være muligt for Meridiano Teatret at benytte de tomme lokaler i Danmarks 
Akvarium til egnsspillet. 

Det er endvidere uklart hvordan udgifter til lokaleomkostninger, afvikling og markedsføring vil 
påvirke egnsspillets budget.  

Generelt mangler budgettet angivelse af øvrige indtægter, og det vurderes, at det samlede budget 
til egnsspillet sandsynligvis vil ligge udenfor Kulturpuljens ramme. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

  

At ansøgningen drøftes. 

 
Beslutninger 

Drøftet 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning Gentofte Kulturudvalg PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
11  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
Beslutninger 

Ingen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
12  Lukket         Kulturprisen 2012 
 
014653-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 
 
13  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


