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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
1 Åbent

Ny Folkeoplysningslov

026948-2011

Resumé
Børn, Unge og Fritid forelægger procesplan for ny folkeoplysningspolitik til godkendelse af Kulturog Fritidsudvalget. Dette sker på baggrund af ny lovgivning på området.

Baggrund
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov. Børn, Unge og Fritid har udarbejdet
et resumé af den nye Folkeoplysningslov. Resumé er vedlagt som bilag 1.
Af den nye folkeoplysningslov fremgår det som noget nyt, at Kommunalbestyrelsen senest den 1.
januar 2012 skal have vedtaget og offentliggjort en politik for den folkeoplysende virksomhed i
kommunen. Børn, Unge og Fritid anbefaler, at den nye folkeoplysningspolitik lægges i forlængelse
af den nuværende idræts- og bevægelsespolitik i Gentofte Kommune, jf. bilag 2.
Det fremgår også af den nye lov, at alle kommuner skal have regler om brugerinddragelse, der
fastlægges i folkeoplysningspolitikken. Forpligtelsen til at sikre brugerinddragelse erstatter de
frivillige kommunale folkeoplysningsudvalg. Det bliver som følge af lovændringen obligatorisk at
oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter
folkeoplysningslovens kapitel 3. Udvalget/udvalgene skal som minimum høres om forslaget til
folkeoplysningspolitkken, kommunens budgetforslag på området, kommunens tilskudsregler og
retningslinjer for udviklingspuljen. Kommunalbestyrelsen kan delegere sine opgaver i henhold til
folkeoplysningsloven eller dele heraf til det/de nævnte udvalg.
Folkeoplysningsudvalget blev på møde den 21. juni orienteret om den nye lov.
Folkeoplysningsudvalget tilkendegiver, at de ønsker, at der fortsat bør være et
folkeoplysningsudvalg i Gentofte Kommune, med de samme beføjelser som
nu. Folkeoplysningsudvalg ønsker ligeledes at drøfte en udvikling af udvalgets arbejde, jf. bilag 3.
Proces
På baggrund af den nye folkeoplysningslov, der vægter brugerinddragelse for udarbejdelse af
politik for den folkeoplysende virksomhed, fremlægger Børn, Unge og Fritid nedenstående
procesplan. Procesplanen inddrager medlemmer af det nuværende Folkeoplysningsudvalg i
udarbejdelsen af ny politik for den folkeoplysende virksomhed, og via borgermøde får alle med
interesse for området mulighed for indflydelse på politikken, jf. bilag 4.
21.06.11 Folkeoplysningsudvalget orienteres om ny lov.
10.08.11 Kultur og Fritidsudvalget orienteres om ny lov og procesplan lægges til godkendelse.
23.08.11 Folkeoplysningsudvalget inddrages i planlægning og gennemførelse af borgermøde, der
afholdes den 20.09.11
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20.09.11 Borgermøde, hvor interessenter inddrages i udarbejdelse af ny politik for den
folkeoplysende virksomhed.
12.10.11 Ny politik for den folkeoplysende virksomhed lægges til drøftelse i Kultur og
Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsens medlemmer af Folkeoplysningsudvalget inviteres med til
punktet.
12.10.11 - 8.11.11 Høringsperiode for interessenter vedrørende ny politik for den folkeoplysende
virksomhed, herunder:
25.10.11 Folkeoplysningsudvalget høres vedrørende ny politik for den folkeoplysende virksomhed.
November 2011: Ny politik for den folkeoplysende virksomhed lægges til vedtagelse i Kultur- og
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at den fremlagte procesplan for udarbejdelse af en ny politik for den
folkeoplysende virksomhed giver de bedste muligheder for brugerinddragelse og høring, således at
Kommunalbestyrelsen kan vedtage politikken til ikrafttrædelse den 1. januar 2012.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At procesplan for Folkeoplysningspolitikken vedtages.

Beslutninger
Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 Folkeoplysningspolitik - kort resumé
Bilag 2 Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012
Bilag 3 Ny Folkeoplysningslov kommentarer Folkeoplysningsudvalget
Bilag 4 Procesplan for Folkeoplysningspolitik juni-december 2011
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
2 Åbent
Samarbejdsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune omkring
skateboardbane på BKO Helligdommen
030392-2011

Resumé
Gentofte Kommune har fået en henvendelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune omkring
mulighederne for at indgå et samarbejde for brugen af skateboardbanen på BKO
Helligdommen/Jäger ved Gentofte stadion. Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat midler til at
opføre skateboardfaciliteter men efterfølgende er det valgte areal blevet inddraget til andre formål.
Derfor foreslår man et samarbejde med Gentofte Kommune eftersom skateboardbanen
Helligdommen/Jäger ligger meget tæt på kommunegrænsen og i forvejen har mange brugere fra
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Baggrund
Lyngby-Taarbæk Kommune har planlagt at opføre en skateboardbane til kommunens unge
selvorganiserede brugere. Imidlertid er det blevet nødvendigt at inddrage det valgte areal til andre
formål og det har ikke været muligt at finde et andet sted der er egnet til formålet. I kommunens
budget er der afsat kr. 420.000 til opførelsen af et anlæg.
Lyngby-Taarbæk Kommune har rettet henvendelse til Gentofte Kommune med det forslag at
etablere et samarbejde omkring skateboardbanen på Helligdommen/Jäger. Det er tanken at
samarbejdet skal omhandle økonomisk tilskud til drift, vedligehold og udvikling af banen samt en
betjeningsoverenskomst for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgeres benyttelse af
skateboardbanen.
Drift og vedligehold afholdes af puljen til skateboardbaner på kr. 85.0000 og dette beløb dækker
både skateboardbanerne på Helligdommen/Jäger og i Holmehaven. Derudover kan midler fra
puljen for selvorganiserede unge i nogen grad også benyttes til aktiviteter og faciliteter på området.
Skateboardbanen på BKO Helligdommen/Jäger er placeret med god tilgængelighed fra både
motorveje og Jægersborg station. Placeringen er medvirkende til at unge kommer fra andre
kommuner for at stå på skateboard på banen.
Der har været afholdt møde mellem de 2 kommuners områdedirektører og udvalgsformænd.
Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt etableringen af skaterbaner bagved Virum hallerne op
mod S-banen, men Banedanmarks udvidelsesplaner for S-togs linjen mellem Hellerup og Hillerød
er kommet i vejen.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer at der er interessante perspektiver i forhold til at indgå en
samarbejdsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Det kan være med til at styrke det
tværkommunale arbejde og tilgodese de unge selvorganiserede i begge kommuner. En
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samarbejdsaftale vil støtte op omkring den brug, der allerede finder sted på tværs af
kommunegrænsen og danne et godt grundlag for fremtidigt samarbejde.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget at:
Børn, Unge og Fritid gives bemyndigelse til at udarbejde en samarbejdsaftale med LyngbyTaarbæk Kommune, hvori blandt andet økonomiske forpligtelser, aftaler for udvikling, drift og
istandsættelse specificeres. Efter udarbejdelse fremlægges samarbejdsaftale med LyngbyTaarbæk Kommune for Kultur- og Fritidsudvalget til vedtagelse.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
3 Åbent

DIF frikommune

034448-2011

Resumé
Børn, Unge og Fritid har tilkendegivet overfor Danmarks Idræts-Forbund (DIF), at Gentofte
Kommune ønsker at deltage i Danmarks Idræts-Forbunds frikommuneforsøg.

Baggrund
På Danmarks Idræts-Forbunds kongres i foråret 2011 inviterede DIF landets kommuner til et
frikommuneforsøg, der skal gøre det lettere og mere attraktivt at være frivillig i idrætsforeningerne.
DIF offentliggjorde initiativet under overskriften "Idrætsforeningerne skal af med bøvlet".
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DIFs ønske er at: "Alle kommuner, der vil være med til at tænke nyt og styrke vilkårene for den
frivillige idræt, kan komme i betragtning til forsøgsprojektet. Det vil samtidig give kommunerne
mulighed for at markere Det Europæiske Frivillighedsår 2011.
Kommunerne skal som minimum - og gerne i samarbejde med idrætsrådene - sætte fokus på at:



skabe en nem adgang for foreningerne til den kommunale administration uanset hvilket
forvaltningsområde, henvendelsen falder ind under



være mere smidige i forhold til udbetaling af aktivitetsstøtte og fordeling af faciliteter



skabe fleksible rammer for foreningerne under Folkeoplysningsloven



skabe rum for, at foreningerne kan bruge tiden på idrætten og ikke bureaukrati



gøre det muligt for foreningerne at foretage online-rapportering af medlems- og
regnskabstal

DIF forventer at indgå frikommuneaftaler med udvalgte kommuner i 2. halvår af 2011 og
påbegynde forsøget umiddelbart efter. Aftalen bliver til i en dialog mellem kommune, det lokale
idrætsråd og DIF og tager naturligvis udgangspunkt i de lokale forhold. Erfaringerne med
frikommuneforsøgene skal kunne omsættes til generelle forbedringer i landets kommuner." (citat
fra DIFs pressemeddelelse. Den samlede pressemeddelelse er vedlagt som bilag)
På baggrund af DIFs oplæg har Børn, Unge og Fritid været i dialog med både DIF og
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) om at formulere indholdet af et
frikommuneforsøg, der gør det nemmere at være frivillig i idrætsforeninger i Gentofte Kommune.
Børn, Unge og Fritid inviterer sammen med SIG en række nye og unge foreningsledere til en
workshop den 6. september, der netop skal sætte fokus på de udfordringer de ser nu og i
fremtiden. Målet er at skabe rammerne for fremtidens foreningsliv, hvor alle borgere fortsat har lyst
til og mulighed for at være frivillige i vores foreninger.
Børn, Unge og Fritid har tilkendegivet over for DIF, at Gentofte Kommune ønsker at deltage i DIFs
frikommuneforsøg (tilkendegivelsen er vedlagt i bilag). Børn, Unge og Fritid vil i den kommende tid
være i dialog med DIF om indholdet af et frikommuneforsøg i Gentofte Kommune. Forsøget
vil tage udgangspunkt i de potentialer og muligheder, som workshoppen sammen med SIG
afdækker.
Kultur- og Fritidsudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for en beskrivelse af
frikommuneforsøget udarbejdet af Børn, Unge og Fritid på baggrund af ovenstående dialog.
Forsøgsbeskrivelsen endelige formulering skal besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer at deltagelsen i DIFs frikommuneforsøg, giver gode muligheder for at
udvikle og forbedre vilkårene for at være frivillig i Gentofte Kommunes foreningsliv.

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

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Idrætsforeninger skal af med bøvlet
Tilkendegivelse til DIF frikommune

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
4 Åbent

Status på Kulturklub Gentofte samt ansøgning om bevilling til 2012

034211-2011

Resumé
Der er udarbejdet en status på Kulturklub Gentofte. Herudover ansøges Kulturpuljen om 100.000
kr. til den videre udvikling af klubben.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 1. september 2010 (pkt. 4) 100.000 kr. til
etablering af Kulturklub Gentofte.
Kulturklub Gentofte er et tværgående samarbejde mellem de syv største kulturinstitutioner i
Gentofte Kommune: Bellevue Teatret, Experimentarium, Gentofte Bibliotekerne, Gentofte Kino,
Danmarks Akvarium, Ordrupgaard og Øregaard Museum.
Kulturklub Gentofte er et tilbud til borgere bosiddende i Gentofte Kommune og tilbyder en række
rabatter og særarrangementer samt samlet information om kulturelle aktiviteter i Gentofte.
Medlemskab af Kulturklubben koster årligt 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Indtægter fra salg af
medlemskort fordeles mellem kulturinstitutionerne.
Kulturklub Gentofte har pr. 1. august 2011 i alt 610 medlemmer. Succeskriteriet er 3000
medlemmer det første år, og 5000 medlemmer i løbet af 3 år. Til sammenligning fik
Biblioteksklubben, som er gratis, 500 medlemmer det første år. I dag har Biblioteksklubben efter to
år mere end 1000 medlemmer.
De syv kulturinstitutioner har samlet registreret 223 besøgende, som har brugt deres medlemskort.
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Kulturklub Gentoftes første særarrangement for medlemmer blev afholdt tirsdag den 31. maj 2011
på Bellevue Teatret. Cæcilie Norby med orkester leverede en stemningsfuld jazzkoncert for de ca.
350 fremmødte publikummer. Årets næste store særarrangement finder sted søndag den 30.
oktober 2011 kl. 11 på Experimentarium og bliver en koncert med Hr. Skæg, som er kendt fra DRs
børnefjernsyn.
Status i regnskabet for Kulturklub Gentofte er udgifter til etablering og markedsføring på samlet
30.399 kr. samt personaleudgifter på 80.000 kr. Pr. 1. august 2011 har Kulturklub Gentofte et
underskud på 10.399 kr., som forventes dækket via indtægter ved salg af medlemskaber.
I 2012 vil Kulturklub Gentofte fortsat have fokus på udvikling af kulturklubbens aktiviteter,
markedsføring og tiltrækning af nye medlemmer. Der budgetteres med personaleomkostninger på
68.500 kr., 35.000 kr. til et særarrangement samt 14.000 kr. til markedsføring, i alt 117.500 kr. Det
forventes finansieret via 17.500 kr. fra salg af medlemskort, og herudover ansøges Kulturpuljen om
100.000 kr.

Vurdering
Opstarten af Kulturklub Gentofte går langsommere end forventet, men erfaringer fra Gentofte
Bibliotekernes biblioteksklub viser, at klubkoncepterne ofte fænger efter to år. Der forventes derfor
en stadigt stigende tilslutning til Kulturklub Gentofte i efteråret 2011 samt 2012.
Kulturklub Gentofte har givet både de enkelte kulturinstitutioner samt hele kulturtilbuddet større
synlighed, specielt overfor en kernemålgruppe. Derudover har det gode samarbejde mellem de
private, kommunale og statslige kulturinstitutioner generet nye typer af arrangementer og tilbud til
borgerne, eksempelvis deltagelse i Copenhagen Jazz-festival.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At status på Kulturklub Gentofte tages til efterretning.
2. At der bevilges 100.000 kr. fra Kulturpuljen til Kulturklub Gentofte.

Beslutninger
Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Vedtaget med 5 stemmer for. Marie Louise Gjern Bistrup (F) undlod at stemme.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Kulturpuljen pr. 1. august 2011
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Status på Kulturklub Gentofte og ansøgning til Kulturpuljen

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
5 Åbent

Status på 'Unge på Biblioteket'

034213-2011

Resumé
Der er udarbejdet en status på ’Unge på Biblioteket’ pr. 1. august 2011.

Baggrund
Ifølge Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 2011-2012 skal der
gives en status på projektet ’Unge på Biblioteket’ på udvalgets møde i august 2011 samt ultimo
2012.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møderne den 8. juni 2010 (pkt.3) og den 1. december 2010
(pkt.12) henholdsvis 20.000 kr. og 44.000 kr. fra Kulturpuljen.
Projektet ’Unge på Biblioteket’ har som mål at tre biblioteker i kommunen (Dyssegård og Ordrup
Biblioteker samt Hovedbiblioteket) har særlig fokus på unge i alderen 12-20 år (for Dyssegårds
vedkommende 12-15 år). Projektet består af konkrete tiltag indenfor tre kategorier:
·

Aktiviteter & arrangementer

·

Faciliteter & indretning

·

Kompetenceudvikling af de biblioteksansatte

Udgangspunktet og incitamentet for projektet var, at aktiviteter og arrangementer for børn og
voksne på de tre biblioteker nåede bredt ud, mens der stort set ingen erfaringer var med unge som
målgruppe.

Status
En stor del af indsatsen har været at opbygge et netværk af interesserede unge til at stå for
arrangementer og aktiviteter til målgruppen. Både på Hovedbiblioteket og på Ordrup Bibliotek er
der opbygget projektgrupper af unge, som har arrangeret større og mindre arrangementer af
forskellig karakter, blandt andet lyrikoplæsning og debatter, og til efteråret er planlagt blandt andet
fotoudstillinger og koncerter. På Dyssegård Bibliotek henvender indsatsen sig mod en lidt yngre
målgruppe, som ikke er så selvkørende, og derfor har arrangementerne i højere grad været
initieret af bibliotekets ansatte.
Arrangementerne på de tre biblioteket har været velbesøgte, og det anslås, at minimum 1550 unge
har deltaget i aktiviteterne.
De biblioteksansatte giver udtryk for, at de unge er mere synlige i bibliotekerne, specielt de unge
arrangører føler sig mere hjemme. I efteråret 2011 tages der fat på at indrette en del af
bibliotekerne til målgruppen.
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En del af bibliotekets ansatte har gennemgået kurser i projektledelse og brugerdreven innovation i
samarbejde med unge. Derudover har bibliotekets arbejdsgruppe deltaget i det faglige
udviklingsforløb om unge på bibliotekerne i regi af Centralbiblioteket.
Udgifterne til personale, indretning og kompetenceudvikling afholdes af bibliotekernes
rammebevilling. Arrangementer finansieres af 64.000 kr. fra Kulturpuljen samt et tilsvarende beløb
fra Gentofte Bibliotekerne, i alt 128.000 kr. Af disse midler er forbrugt 93.279,88 kr., og de
resterende midler vil dække efterårets aktiviteter og arrangementer.

Vurdering
Status på projektet ’Unge på biblioteket’ viser, at størstedelen af projektets mål og succeskriterier
er nået. I løbet af projektperioden har bibliotekerne afholdt en række velbesøgte arrangementer
målrettet unge, og der er skabt en engageret projektgruppe. I efteråret forventes de unge at få
indflydelse på biblioteksrummets indretning.
Projektet ’Unge på Biblioteket’ har opnået flotte resultater med en målgruppe, som ellers ikke har
været synlige brugere af bibliotekets tilbud.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At status på ’Unge på Biblioteket’ tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Statusnotat - unge på biblioteket

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
6 Åbent

Ny åbningstid i Lokalhistorisk Arkiv

034214-2011

Resumé
Lokalhistorisk Arkiv ønsker at tilpasse åbningstiden på læsesalen, således at den frie åbningstid
forkortes. De frigjorte medarbejderressourcer skal i stedet bruges til en mere bred og udadvendt
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formidling af lokalhistorien til borgerne i Gentofte.

Baggrund
Siden 2005 har Lokalhistorisk Arkiv været under udvikling og konsolidering. Arkivet har udvidet
aktiviteterne omkring indsamling, bevaring, registrering og formidling og er kommet langt med en
digital registrering af samlingen både i forhold til film, fotos og dokumenter.
Derudover har arkivet haft en højt prioriteret formidlingsprofil og har stået bag en bred vifte af
historiske aktiviteter og arrangementer i et tæt samarbejde med kommunens borgere, foreninger
og øvrige kulturinstitutioner.
I de seneste år har besøgstallet i åbningstiden været faldende, hvorimod henvendelser på mail og
telefon er stigende. Samtidig er der en stigende benyttelse af Arkivets aktiviiteter og
arrangementer.
Lokalhistorisk Arkiv skal fortsat være et levende omdrejningspunkt for den lokale kulturhistorie i
Gentofte Kommune. Borgerne i Gentofte skal derfor have mulighed for at opleve og få indsigt i den
lokale kulturhistorie på en spændende og innovativ måde. Dette fordrer, at Lokalhistorisk Arkiv
løbende udvikler og afprøver nye formidlingsformer.
Ny åbningstid og nye tilbud
Lokalhistorisk Arkiv ønsker at tilpasse åbningstiden på læsesalen, således at den faste åbningstid
forkortes, og i stedet tilbydes at booke en arkivar. Endvidere ønskes at anvende yderligere
ressourcer til en mere målrettet formidling og udvikling af arkivets øvrige aktiviteter.

Lokalhistorisk Arkiv ønsker at ændre den fast åbningstid fra 11 timer om ugen til 3 timer om ugen
gældende fra 1. november 2011. De frigjorte medarbejderressourcer skal udnyttes til at udvikle
følgende områder:









Book en arkivar: Udover åbningstiden om torsdagen tilbydes brugerne en mulighed for at
’booke en arkivar’, hvor de får mulighed for at bestille tid til kvalificeret hjælp og vejledning i
at bruge samlingen, når det passer dem.
Tværgående samarbejder: Arkivet skal fortsat fungere som initiator og koordinator af
tværgående samarbejder i kommunen indenfor det historiske felt.
Digital formidling: Arkivets brugere betjener sig i stigende grad af de digitale tilbud på
internettet. Derfor skal den digitale formidling udbygges og styrkes med fokus på
brugerinddragelse. I fremtiden skal flere materialer gøres tilgængelige digitalt.
Fastholder dialog og fortælling: Arkivet skal indgå i dialog omkring fortællinger om
kulturhistorien og skabe spændende formidling af lokalhistorien - også on-location i de
fysiske kulturmiljøer.
Frivillige: I fremtiden skal Arkivets netværk af hjælpere og ambassadører fortsat udvikles og
udbygges.

Vurdering
Forslaget vurderes at kunne styrke Lokalhistorisk Arkivs udadvendte formidlingsaktiviteter og
samtidig give borgere, som ønsker at studere arkivalier, et mere fleksibelt tilbud ved at kunne
booke en arkivar.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At oplægget drøftes.
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Beslutninger
Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Åbningtider i lokalhistorisk arkiv

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
7 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen fra Christian IV's Barokensemble

028403-2011

Resumé
Christian IV’s Barokensemble ansøger Kulturpuljen om tilskud på 29.000 kr. til opførelse af
Händels Messias.

Baggrund
Christian IV’s Barokensemble ønsker at opføre Händels Messias i Gentofte Kirke den 11.
december 2011.
Værket opføres med en mindre besætning bestående af orkester, solister og kor og ledes af
organist i Gentofte Kirke Ruben Munk, som spiller cembalo. Til koncerten medvirker et kor
bestående af både semiprofessionelle og amatører, og derudover medvirker fire solister.
Det samlede budget for koncerten er på 64.000 kr. Heraf er 39.000 kr. honorar til orkester samt
20.000 kr. i honorar til solister. Dertil kommer udgifter på 3.000 kr. til annoncering og 1.000 kr. til
instrumenttransport. Herudover er afsat 1.000 kr. til uforudsete udgifter.
Koncerten modtager et tilskud fra Gentofte Kirke på 15.000 kr. Der forventes, med 200 solgte
billetter à 100 kr., i alt en billetindtægt på 20.000 kr. Der budgetteres med et underskud på 29.000
kr., som søges dækket af Kulturpuljen.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 3. december 2008 (pkt. 5) 8.000 kr. til
Christian IV’s Barokensembles opførelse af G. F. Händels Dixit Dominus i Gentofte Kirke.
Koncerten blev overværet af 100 tilhørere.
I 2010 støttede Kulturpuljen to opførelser af Händels Messias med henholdsvis 15.000 kr. til
Søborg Motetkor og 20.000 kr. til Messiaskirkens Koncertkor.

Vurdering
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Der er en fin tradition for julekoncerter i kirkerne, og den planlagte opførelse af Messias vurderes
at kunne tiltrække et stort publikum.
Det anbefales, at koncerten ydes et tilskud på 20.000 kr. svarende til de forventede billetindtægter.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes 20.000 kr. fra Kulturpuljen til Christian IV’s Barokensemble.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning fra Christian IV's barokensamble

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
8 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen til koncerter med The Pearl Children's Choir

034686-2011

Resumé
Børn i Afrika ansøger om 21.500 kr. i tilskud til to koncerter med The Pearl Children’s Choir og
Gentofte-Jægersborg Børnekor.

Baggrund
Der planlægges to koncerter med The Pearl Children’s Choir og Gentofte-Jægersborg Børnekor
henholdsvis søndag den 5. februar 2012 kl. 15 og mandag den 6. februar 2012 kl. 10 i
Rådhushallen.
Koncerten søndag er en offentlig koncert for børn og voksne, og koncerten mandag formiddag er
en skolekoncert, hvor skolebørn i Gentofte inviteres.
Børnekoret er sammensat af 18 forældreløse og fattige børn fra Uganda i alderen 6-11 år, og koret
er fra januar til maj 2012 på turné i de nordiske lande.
The Pearl Children’s Choir koncertprogram er sammenkoblet af musik, sang, drama og dans samt
afrikanske trommer. Det meste af musikken og sangene er komponeret af fire afrikanske sangere
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og musikere, som selv er vokset op som forældreløse børn. Tre af dem er korets to dirigenter Tone
Hillingtone Mbowa og Jeremiah Kisa samt vicedirigent Elisabeth Ssesanga. Sidstnævnte kommer
til Danmark en måned før de planlagte koncerter for at indstudere programmet med de danske kor.
Det samlede budget for de to koncerter er på 43.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 38.000 kr. i
honorar til The Pearl Children’s Choir samt 5.000 kr. til Gentofte-Jægersborg Børnekor.
Gentofte Kommune søges om 21.500 kr., og Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte bidrager med
7.500 kr. Derudover forventes et billetsalg på 14.000 kr. Endvidere påregnes, at Gentofte
Kommune opstiller scene og stole i Rådhushallen.
Børn i Afrika har tidligere med stor succes afholdt tilsvarende koncerter i Gentofte.

Vurdering
De to koncerter med The Pearl Children’s Choir kan give familier og skolebørn i Gentofte en
anderledes og inspirerende musikalsk oplevelse. Den planlagte udveksling mellem det ugandiske
kor og det lokale børnekor vil desuden give børnene mulighed for at lære om andre kulturer og
musikalske traditioner.
Børnekulturpuljen yder 6.000 kr. til skolekoncerten, og det anbefales at yde det resterende beløb
på 15.500 kr. fra Kulturpuljen.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes 15.500 kr. fra Kulturpuljen til koncerter med The Pearl Children’s Choir.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning til koncerter med The Pearl of Children's Choir i 2012

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
9 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
051718-2010
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Beslutninger
A. Jægerborg Bibliotek genåbner som ”nøglebibliotek” den 15. august kl. 10.
B. Caféen på Hovedbiblioteket indvies den 1. september kl. 10.
C. Tennishallen i Skovshoved Idrætsforening indvies den 30. september .
D. Den nye Ishal på Gentofte Stadion indvies den 14. oktober.
E. Tværkommunal idrætskonference afholdes den 12. november.
F. Aktiv Sommer blev afholdt med 1805 deltagende børn.
G. Børn, Unge og Fritid er i dialog med Frank Høj om ”cykling for alle” som et
breddeidrætsprojekt.
H HIK,s kunstgræsbane indvies den 19. august.
I. Der arrangeres en rundvisning på Charlottenlund Slot for Kommunalbestyrelsen og
efterfølgende inviteres der til et borgermøde på Charlottenlund Slot.
J. Der er modtaget 7 henvendelser efter borgermødetpå Danmarks Akvarium.
K. Borgmester Hans Toft orienterede om at der foreligger en skitseplan for
Teglgårdsgrunden.
L. Marie Louise Gjern Bistrup efterspurgte et regnskab for kvindetriatlon.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
10 Lukket

Sag på dagsordenen

027723-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. august 2011
11 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
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051718-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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