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Side 3 

1 [Åben] Introduktion til kultur-, unge- og fritidsområdet  
  
Sags ID: EMN-2022-01207 

 

Resumé 
Nedenfor gives en kort præsentation af vision, mål og centrale politikker på kultur-, unge- og 
fritidsområdet, og der henvises til centrale dokumenter, som kan give indblik i ressortområdet.  

 
Baggrund 
Arbejdet og indsatserne på Kultur-, unge- og fritidsområdet er styret af en række overordnede 
politikker, hvis visioner og fokusområder sætter retningen.  
 
Samlet set kendetegnes området af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en 
bred vifte af decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. 
Borgerinddragelse og tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og 
Fritid kan realisere de politiske mål og udvikle områderne til glæde for borgerne. 
 
Kultur 
Gentofte Kommune er kendetegnet ved et rigt og mangfoldigt kulturtilbud, som henvender sig til 
borgere i alle aldre og imødekommer forventningerne om kvalitet, alsidighed og tilgængelighed.  
 
Gentofte Kommune har en kulturpolitik Sammen om Kulturen, som blev udarbejdet af et 
opgaveudvalg og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2018. Kulturpolitikkens vision er: Kultur 
binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af 
virkelyst, dannelse og mangfoldighed. Kulturpolitikken har fire kerneværdier, der skaber retningen i 
Gentoftes kulturpolitik: fællesskab, virkelyst, dannelse og mangfoldighed.  
 
For en status på kulturområdet og arbejdet med at realisere kulturpolitikken, se følgende (alle 
vedlagt som bilag): 

• Statusrapport KULTUR 2020-2021 

• Tillæg til statusrapport KULTUR 2020-2021 
 
Unge 
Ungeområdet har to hovedopgaver: Den tværgående ungeindsats, som skal bidrage til at 
virkeliggøre EN UNG POLITIK til gavn for alle kommunens unge i alderen 13-25 år, og fritidstilbud 
til unge, der skal bidrage til at alle unge har mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, 
hvor den enkelte bliver set, hørt og respekteret.  
 
EN UNG POLITIK blev formuleret i et opgaveudvalg og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2016. 
Politikken blev til via en bred inddragelse af unge med forskellige baggrunde og en lang række 
fageksperter. EN UNG POLITIK består af fem pejlemærker for et godt ungeliv, hvor alle unge trives 
og får den bedste start på uddannelse, arbejdsliv og et godt voksenliv: Stå stærkt, Fri fremtid, 
Forskellige sammen, Alle i tale og Ingen alene.  
 
For beskrivelse af arbejdet med at realisere EN UNG POLITIK se følgende (alle vedlagt som 
bilag):  

• EN UNG POLITIK statusrapport 2018-2020 

• Tillæg til statusrapport for EN UNG POLITIK 2018-2020 

• Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune udarbejdet af Center for ungdomsforskning 
(Cefu) 
 

Idræt og Fritid 

https://www.gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/kultur-idraets-og-fritidstilbud-for-alle/kulturpolitik/
https://www.gentofte.dk/media/4lphvsvw/en-ung-politik-tilgaengeliggjort.pdf


Side 4 

Idræt og Fritid arbejder for at udvikle attraktive og varierede idræts- og fritidstilbud til alle borgere i 
Gentofte Kommune samt tilbyde gode faciliteter og vilkår for både foreningsbaseret og 
selvorganiseret idræt. 
 
Idræts- og fritidsområdet har to politikker: 
Gentofte i Bevægelse - Idræts- og Bevægelsespolitik 2017-2029, som blev formuleret i et 
opgaveudvalg og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017. Visionen er: Vi er fælles om at skabe 
bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i 
gode rammer. Det arbejdes der med inden for fem områder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og 
byrum, Foreningsidræt, Talentudvikling og Eliteidræt og Partnerskaber.  
 
Et aktivt og varieret fritidsliv for alle - Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik  
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik gælder for årene 2012-2024. Visionen er at: 

• sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 
fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse, 

• sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter, 

• skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger. 

 
For beskrivelse af arbejdet med at realisere idræts- og bevægelsespolitikken se følgende (alle 
vedlagt som bilag):  

• Statusrapport Fritid 2021 

• Tillæg til statusrapport FRITID 2021 

• Evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut 
(IDAN) i 2021 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At introduktion til kultur-, unge- og fritidsområdet tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Statusrapport KULTUR 2020 -2021 (4395231 - EMN-2022-01207) 
2. Tillæg til Statusrapport KULTUR 2020-2021 (4395323 - EMN-2022-01207) 
3. Status på EN UNG POLITIK 2018 - 2020 -  rapport (4395230 - EMN-2022-01207) 

4. Tillæg til status på EN UNG POLITIK 2018-2020 (4395372 - EMN-2022-01207) 
5. UNGDOMSPROFIL 2020 - GENTOFTE KOMMUNE 4. FEB. 2021 (4395228 - EMN-2022-01207) 
6. Statusrapport Fritid 2021 (4395229 - EMN-2022-01207) 
7. Tillæg til statusrapport Fritid 2021 (4395475 - EMN-2022-01207) 
8. Status på idræts- og bevægelsespolitikken (4395227 - EMN-2022-01207) 
 

2 [Åben] Fastlæggelse af flerårige mål for Kultur-, Unge og Fritidsudvalget  
  

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte%20i%20%20Bevægelse%20_%20Idræts-%20og%20Bevægelsespolitik%202017-2029.pdf
http://viewer.zmags.com/publication/a547d238#/a547d238/1


Side 5 

Sags ID: EMN-2022-00615 

 

Resumé 
De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. 
Forvaltningen fremlægger hermed forslag til mål til inspiration for Kultur-, Unge og Fritidsudvalget 
med henblik på, at udvalget drøfter og udvælger, hvilke mål forvaltningen skal arbejde videre med 
og fremlægge til udvalgets endelige beslutning på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde den 8. 
juni 2022.  

 
Baggrund 
Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre 
styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november 
2021, dagsordenens punkt 8, og den 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af 
ændringerne var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i 
at de på Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet 
udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, 
skal fastsætte flerårige mål for deres ressortområder. 
 
I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke 
mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Kultur-, Unge og Fritidsudvalget i valgperioden, 
foreslås det, at udvalget drøfter og udvælger et antal mål med særlig betydning for udvikling af 
udvalgets ressortområde.  
 
Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der kan 
fastsættes. 
Forvaltningen har på baggrund af de eksisterende politikker, strategier og planer til inspiration 
udarbejdet vedlagte ideer til mål. For hvert mål er der givet eksempler på målepunkter og mulige 
målemetoder. Det er tanken, at udvalget først tager stilling til disse på møderne i 2. kvartal. Det 
foreslås, at udvalget drøfter og udvælger et antal mål, som forvaltningen derefter med afsæt i 
drøftelsen på udvalgsmødet færdigbearbejder med henblik på fremlæggelse til endelig beslutning 
på udvalgsmødet den 8. juni 2022. 
 
 

Indstilling 
Børn, Unge, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvælge et antal mål til videre bearbejdning med henblik på fremlæggelse til endelig beslutning 
på udvalgsmødet den 8. juni 2022. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Fireårige mål KUF (4382852 - EMN-2022-00615) 

 



Side 6 

3 [Åben] Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-07879 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 4. 
kvartal 2021 (bilag 1) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 2). 

 
Baggrund 
Kulturområdet  
Der er indgået en etårig driftsaftale med Gentofte Kino, som modtager et driftstilskud på 500.000 
kr. i 2022. 
 
På bibliotekerne blev Bogmessen afholdt som Bogdage over to dage. Det samlede publikumstal 
for Gentofte Bogdage er opgjort til 2.100. 
 
Ungeområdet 
Vidensfestivalen Gentænk løb af stablen for tredje gang. Den blev afholdt den 1. og 2. november. 
Omkring 900 unge var fordelt på fem scener med talks, workshops og debatter i Byens Hus under 
overskriften ”De unges stemme”.  
 
I november blev der også afholdt partnerskabsmøde i kommunens partnerskab med 
ungdomsuddannelserne omkring unges sundhed og trivsel. 
 
Fritidsområdet: 
Under Covid-19 har mange borgere fået deres fysiske aktivitet via vandreture. For at inspirere til 
den fortsatte oplevelse af Gentofte Kommune til fods, har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
oprettet seks forskellige ruteforslag. Ruterne er udformet i samarbejde med Dansk Vandrelaug og 
Gentofte Lokalhistoriske Forening. Der er vandreture i varierende længde fra 2 km til 6 km. 
 
Den. 9. november blev det årlige Rådhusmøde for nuværende og kommende spejderledere i 
rådhussalen afholdt. Rådhusmødet har til formål at skabe netværk på tværs af spejdergrupperne i 
kommunen. Til Rådhusmødet deltog 55 spejderledere, som alle blev inspireret med input og nye 
erfaringer til deres hverdag. 
 
Kvartalsrapporten indeholder ikke en økonomisk status. Regnskabsafslutningen foregår frem til 
primo februar. Foreløbigt regnskab er blevet behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 21. februar 
2022. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2021 til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 



Side 7 

1. Kvartalsrapport Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021 (4393922 - EMN-2021-
07879) 
2. Opfølgning på tidligere opgaveudvalget Kultur, Unge og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021 

(4386456 - EMN-2021-07879) 
 

4 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-00190 

 

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

 
Baggrund 

 
Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023 
Årsplan 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.  
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 for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 2. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 
 
Borgermøde om skulpturprojekt i Vangede afholdes den 31. marts kl. 19-20 på Vangede 
Bibliotek 
En gruppe borgere og interessenter står bag et forslag om etablering af en stor skulptur af 
Kenn André Stilling til minde om den danske forfatter og musiker Benny Andersen i Nymosen. 
Benny Andersen (1929-2018) er født og opvokset i Vangede. Gentofte Kommune afholder et 
åbent borgermøde for at afdække borgernes holdning til værkets udformning og placering den 
31. marts kl. 19-20 på Vangede Bibliotek.  
Efterfølgende drøftes sagen på et fællesmøde for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Klima-, 
Miljø- og Teknikudvalget samt Byplansudvalget, som efterfølgende anbefaler til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om borgergruppen kan påbegynde arbejdet med 
at tilvejebringe finansieringen til etabling af værket baseret på Gentofte Kommunes opbakning 
til udformning, placering samt drift- og vedligeholdelse. 
 
 
Invitation fra Experimentarium  
Anne Hjorth er i sin rolle af formand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget blevet kontaktet af 
direktøren for Experimentarium, Kim Herlev, hvor han inviterer udvalget til en rundvisning og et 
oplæg til styrket samarbejde mellem Gentofte Kommune og Experimentarium. Hvis der er 
stemning for at deltage i et sådant møde, vil forvaltningen komme med et par datoforslag. 
 



Side 8 

 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for KUF for 2. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 (4397463 - EMN-2015-13542) 
 

5 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2022-01323 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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