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1 (Åben) Oplæg til kommissorium for ungepolitik

Sags ID: EMN-2015-10951

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på tværs 
af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ungepolitik. Der er udarbejdet et oplæg til et 
kommissorium, der kan danne grundlag for, at Kommunalbestyrelsens nedsætter et udvalg i henhold 
til Styrelseslovens § 17, stk. 4, der har til opgave at udarbejde forslag til en ungepolitik.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på tværs 
af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Det er besluttet, at 
arbejdet skal tage udgangspunkt i De fem ledetråde for det gode ungeliv. Målet med ledetrådene er at 
etablere en fælles tilgang til en koordineret ungeindsats med henblik på, at alle unge har et godt 
ungeliv, med særligt fokus på trivsel, uddannelse og beskæftigelse. På baggrund af en beslutning om 
at styrke ungeområdet og dets ledelsesfokus, blev det nye opgaveområde Kultur, Unge og Fritid 
etableret pr. 1. januar 2015. 

Derfor foreslås det, at Kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte et udvalg i henhold til 
Styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen og har til opgave at 
udarbejde forslag til en ungepolitik. Udvalget forudsættes i sit arbejde at inddrage bidrag fra 
interessenter, som ikke er repræsenteret direkte i udvalget. 

Udvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 
Udvalget består af repræsentanter fra såvel Kommunalbestyrelsen som relevante interessenter og 
videnspersoner. 

Udvalgets arbejde skal tage afsæt i det foreliggende baggrundsmateriale fra arbejdet med 
Ledetrådene. Desuden skal sammenhængen til relevante visioner og politikker medtænkes i arbejdet. 
Udvalget har til opgave at: 

! Udarbejde forslag til en ungepolitik, der kan fungere som en ramme for det fortsatte arbejde 
om en samlet ungeindsats

! Sikre kobling til det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen
! Sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser
! Sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse med en bred 

sammensætning af interessenter, i forlængelse af Gentofte Kommunes indsats omkring Aktive 
borgere

! Inddrage unge og medarbejdere, og dermed sikre, at bred og varieret gruppe af unge og 
fagligheder er repræsenteret i arbejdet

! Sikre et opdateret vidensgrundlag for den fremtidige ungeindsats i form af en 
ungeundersøgelse

! Sikre politisk rammesætning og opfølgning i forhold til implementering af visionen både 
organisatorisk, fagligt og økonomisk
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Ungepolitikken skal fremadrettet danne afsæt for at prioritere ungeindsatsen indenfor den 
eksisterende ramme af Kultur, Unge og Fritid. Eventuelle nye indsatser bæres ind i 
budgetforhandlingerne.
Udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde og processen omkring inddragelse af øvrige 
interessenter, udarbejdelse af en ungeundersøgelse samt lancering skal dækkes af en bevilling på 
850.000 kr., som skal tages af den samlede ramme.

Vurdering
Det vurderes, at et udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4, vil understøtte en bred inddragelse 
og i særdeleshed sikre, at især de unge inddrages direkte i arbejdet med formuleringen af 
ungepolitikken.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der nedsættes et udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
! Kommissorium for ungepolitik 080415 (372982 - EMN-2015-10951)

2 (Åben) Orientering om byggeproces og økonomi, Det Grå Pakhus

Sags ID: EMN-2015-10941

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget foreligges status på komplikationer i byggeproces og forventet åbning af Det 
Grå Pakhus.

Baggrund
Det Grå Pakhus, beliggende på Teglgårdsgrunden i Skovshoved, skal i løbet af 2015 
indrettes til åbne, kreative værksteder for unge. I budget 2014 er afsat en anlægsbevilling på 2,9 mio. 
kr. til ombygning af Det grå Pakhus, hvilket dækker udgifter til Brand- og Bygningsmyndighedernes 
krav til benyttelse af husets kælder og stueetage i sommerperioden, idet huset ikke isoleres. I 
budgetbevillingen er der desuden afsat 0,29 mio. kr. til driftsudgifter af huset. 

Sagen er senest blevet drøftet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2014, pkt. 1, hvor
ønsket om at etablere toilet med dertil hørende lift blev drøftet. På daværende tidspunkt blev der 
arbejdet på en brandstrategi, som budgetmæssigt gav plads til både toilet med dertilhørende lift inden 
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for de bevilligede 2,9 mio. kr. Denne brandstrategi blev imidlertid afvist hos Bygningsmyndighederne. 
Efterfølgende er der udarbejdet en ny brandstrategi.

Som konsekvens af arbejdet med de skiftende brandstrategier er byggeprocessen forlænget med 
estimeret 10 uger. Desuden er det ikke muligt at etablere toilet med dertilhørende lift indenfor 
anlægsbevillingen på 2,9 mio. kr. Det vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1,02 mio. kr.

Den aktuelle brandstrategi er godkendt af Bygningsmyndighederne den 27. marts 2015. Etableringen 
af lift og toilet, som der p.t ikke er budget til, er på grund af Bygningsmyndighedernes krav om
tilgængelig en del af den foreliggende byggetilladelse. Gentofte Ejendomme vil frem til Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde den 15. april 2015 gå i dialog med Bygningsmyndighederne om muligheden for 
alligevel at kunne få byggetilladelse uden toilet og lift. Resultatet af dialogen vil blive fremlagt på 
mødet.

Det forventes, at Brandmyndighederne kan give tilladelse til, at brugerne fra medio juni 2015 kan tage 
huset gradvist i brug under ændrede vilkår, af hensyn til den resterende del af byggeprocessen. 
Brugerne inddrages i videst muligt omfang i byggeprocessen, ligesom de aktivt involveres i at indrette 
huset. 

Byggeprocessen for Det Grå Pakhus, forventes endeligt afsluttet den 1. oktober 2015 under 
forudsætning af, at der opnås byggetilladelse uden toilet og lift. Ellers vil byggeriet ikke kunne sættes i 
gang uden en tillægsbevilling.

Vurdering
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2014, pkt. 1, lagde Udvalget vægt på, at 
etableringen af toilet med dertilhørende lift skulle prioriteres. Bygningsmyndighedernes krav om 
tilgængelighed har efterfølgende lagt toilet og lift til grund for byggetilladelsen. Det er imidlertid ikke 
muligt inden for den eksisterende anlægsbevilling. Hvis ikke Gentofte Ejendommes dialog med 
Bygningsmyndighederne resulterer i, at kravet om toilet og lift frafaldes, vil der være behov for en 
supplerende anlægsbevilling på 1,02 mio. kr. Ellers vil byggeriet i sin nuværende form ikke kunne 
realiseres.

Det vurderes, at brugernes gradvise overtagelse af huset sideløbende med byggeprocessen, hvis den 
kommer i gang, imødekommer de unges forventning om at tage Det Grå Pakhus i brug i 2015.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At udvalget på grundlag af en mundtlig orientering om resultatet af Gentofte Ejendommes 

dialog med Bygningsmyndighederne drøfter projektets fremtid.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag

3 (Åben) Tilbagemelding på temadrøftelse mellem skoler og kultur om Den åbne skole

Sags ID: EMN-2015-10926

Resumé
I alt 33 kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for skoler og for kulturen deltog i en 
temadrøftelse den 4. marts på Ordrup Bibliotek om udvikling af samarbejdet mellem skoler og kultur 
om Den åbne skole. Nærværende dagsordenspunkt samt tilhørende bilag er en orienterende 
tilbagemelding efter temadrøftelsen, der skal danne afsæt for en samlet tilbagemelding til 
temadrøftelsens deltagere.

Baggrund
Deltagerne havde inden temadrøftelsen modtaget et baggrundsnotat med eksempler på samarbejder 
mellem skole og kultur.

På temadrøftelsen blev deltagerne præsenteret for fem eksempler på eksisterende erfaringer fra 
samarbejde mellem skoler og kultur, formidlet af både skole- og kulturmedarbejdere. Efterfølgende 
drøftede deltagerne muligheder og udfordringer, samt eventuelle konkrete næste skridt i samarbejdet 
om Den åbne skole. Deltagernes pointer fra drøftelsen er, ligesom baggrundsnotatet, vedlagt som 
bilag.

Følgende generelle pointer fremhæves på baggrund af de pointer, som deltagerne drøftede:

Samarbejdsprojekterne bygger i høj grad på relationer og kompetencer. Der ligger en opgave og en 
ressource for både skole og kultur i at medarbejdere skaber tværfaglige relationer og øger kendskabet 
til kompetencer, der er anderledes end egne kompetencer, f.eks. i mødet mellem en lærer og en 
kunstner eller mellem skole og kulturinstitution.

De gode eksempler bør fremhæves og synliggøres, således at det bliver muligt for andre – både 
skoler og kulturinstitutioner – at genbruge, kopiere eller tilpasse samarbejdsprojekter og –forløb, der 
allerede er brugt tid på at udvikle. 

Endvidere blev det flere gange undervejs i temadrøftelsen fremhævet, at skolerne føler sig pressede 
på tid og ressourcer, men at det er vigtigt at starte dialogen nu, fordi lysten og inspirationen er til stede 
og fremtidige samarbejder mellem skole og kultur kan vokse frem heraf.

Vurdering
Med udgangspunkt i tilbagemeldingen fra dialogmødet den 4. februar med skoler og foreningsliv og 
temadrøftelsen den 4. marts, vil Kultur, Unge og Fritid undersøge i hvilken form en kommende 
drøftelse/dialog kan have. 
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På baggrund af dialogmødet med foreningerne i februar arbejdes der aktuelt på et arrangement med 
”speeddating”/relationsskabende lyn-møder med det formål at mødes, udveksle gode ideer, lære 
hinandens kompetencer bedre at kende og eventuelt tage skridt mod konkrete samarbejder – både 
med repræsentanter for skole, kultur og foreningsliv, samt et digitalt katalog over muligheder for 
samarbejde.

Hertil kommer, at der inden sommerferien vil blive forelagt et oplæg til en politisk rammesætning 
vedrørende Den åbne skole i Børne- og Skoleudvalget.

Det vurderes endvidere, at baggrundsnotatets eksempler kan danne grobund for fremtidige projekter 
og forløb. Derudover kan børnekulturkonsulenten bidrage til at formidle samarbejde mellem skoler og 
kultur, ligesom både biblioteker og andre kulturinstitutioner er mulige indgange til etablering af 
samarbejdsprojekter.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
! Opsamling – temadrøftelse om Den åbne skole (353897 - EMN-2015-10926)
! Den åbne skole - Kulturens erfaringer (353949 - EMN-2015-10926)

4 (Åben) Små anlægsregnskaber 2014

Sags ID: EMN-2015-10889

Resumé
Hermed forelægges anlægsregnskaber under 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsområdet, der er afsluttet, 
og som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet 2014.

Baggrund
I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune, skal 
anlægsregnskaber med bruttoudgifter under 2 mio. kr. kun forelægges én gang årligt. Disse små 
anlægsregnskaber skal behandles i fagudvalgene inden de godkendes i Kommunalbestyrelsen 
sammen med årsregnskabet.
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Der er udarbejdet et skema 2 for hvert af anlægsprojekterne, der er vedlagt som bilag. Nedenfor 
følger en nærmere beskrivelse af følgende afsluttede anlægsprojekter under Kultur og Fritidsudvalget:

! Hellerup Havn etablering af 3 nye bådebroer
! Omlægning af kunstgræsbane ved SIF

Nye bådebroer i Hellerup Havn
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2013 pkt. 10, blev der anlægsbevilget 1.500.000 
kr. til nye bådebroer i Hellerup Havn. Bådebroerne ved klubberne NOVA, Hellerup Dameroklub og 
Hellerup Roklub i Hellerup Havn var nedslidte, og er derfor til klubbernes store tilfredshed udskiftet i 
foråret 2014. Projektet blev gennemført for 1.493.201 kr.

Omlægning af Kunstgræsbanen ved SIF
På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014 pkt. 13, blev der anlægsbevilget 1.250.000 kr. til 
ny kunstgræsbane ved SIF. En undersøgelse af kunstgræsbanen i SIF påviste, at banen ikke længere 
levede op til de krav, der stilles til en kunstgræsbane. Kunstgræsbanen blev oprindeligt anlagt i 2002 -
en kunstgræsbane forventes i dag at have en levetid på ca. 10 år. Projektet er nu gennemført for 
1.235.243 mio. kr.

Vurdering
Projekternes forløb har været planmæssigt og reglerne for aflægges af anlægsregnskaber er 
overholdt. Begge projekter er således gennemført til tiden og indenfor den afsatte bevilling. 

Projekternes mindreforbrug håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af 
genbevillingerne.

Indstilling
Fritid, Kultur og Unge og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At anlægsregnskaberne for etablering af 3 nye bådebroer i Hellerup Havn og omlægning af 
kunstgræsbanen ved SIF godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
3. Skema 2 Kunstgræsbane ved SIF (351349 - EMN-2015-10889)
4. Skema 2 Hellerup Havn (351348 - EMN-2015-10889)

5 (Åben) Orientering om talentkraftcenter Badminton
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Sags ID: EMN-2015-10925

Resumé
Gentofte Badminton Klub og Skovshoved Idrætsforening (SIF Badminton) har i to et halvt år modtaget 
støtte fra Gentofte Kommune til projektet talentkraftcenter Badminton. Støtte blev bevilget under 
forudsætning af Peter Gades deltagelse i projektet. Peter Gade har imidlertid fundet andet arbejde, 
som ikke kan kombineres med talentkraftcenteret og de respektive klubber, Badminton Danmark og 
Gentofte Kommune blev enige om at indstille samarbejdet fra 30. juni 2015.

Baggrund
Gentofte Badminton Klub og Skovshoved Idrætsforening (SIF Badminton) ansøgte i udgangen 2012 
om tilskud til oprettelse og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark. Kultur- og 
Fritidsudvalget godkendte projektet på udvalgsmøde d. 26.11. 2012 og bevilgede 150.000 kr./ år for 
perioden 2013 til og med 2014 under forudsætning af Peter Gades deltagelse i projektet.

Medio 2014 ansøgte Gentofte Badminton Klub og SIF Badminton Kultur- og Fritidsudvalget om 
forlængelse af støtte i perioden januar 2015 til december 2016. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at 
bevilge 150.000 kr./år til og med december 2016. 

Kultur, Unge og Fritid blev kontaktet ultimo marts 2015 af sportschefen fra Gentofte Badminton Klub 
med beskeden om, at Peter Gade har takket ja til et andet job, som ikke kan kombineres med 
stillingen i Talentkraftcenter Badminton. Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune afholdt kort efter 
mødet med Badminton Danmark samt kontaktpersonerne fra de to klubber. Beslutningen fra mødet 
var, at projektet udfases efter 30. juni 2015 og at træningen kører videre for talenterne i de respektive 
klubber uden et videre samarbejde klubberne imellem. Badminton Danmark vil i foråret/sommeren 
2015 tage initiativ til et samarbejde med klubber i Storkøbenhavn vedr. muligheder for samarbejde 
omkring badmintontalenter i regionen. I denne proces inviteres Gentofte Badminton Klub og SIF 
Badminton

Målet med talentkraftcenter Badminton har været at udvikle de bedste talenter i den nordlige del af 
Storkøbenhavn, så de kan begå sig på landsholdstræninger i Brøndby. I seneste evaluering af 
projektet fremgik det at tre af de otte spillere fra Gentofte Kommune er, som resultat af projektet, 
kommet i Badminton Danmarks søgelys og har deltaget i træninger i Brøndby i forbindelse med 
Ungdoms EM. Kultur, Unge og Fritid vil modtage en slutevaluering af projektet ved udgangen af 
projektet

Økonomi
Gentofte Kommune har afsat 150.000 kr. i budget 2015 og 2016. Halvdelen af de 150.000 kr. dvs. 
75.000 kr. udbetales til projektet i år, svarende til udgifterne til et halvt år.  

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer at projektet udfases fra den 30. juni 2015

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Åben) Orientering om møder og arrangementer 15. april 2015

Sags ID: EMN-2015-01465

Resumé
Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid.

Baggrund
I perioden d. 15. april til d. 12. maj 2015:

! Indvielse af Morescospejdernes hytte lørdag den 18. april kl. 14.00
! Finale for Gentofte Mesterskaber i Musik, lørdag d. 25. april kl. 13:30-17:30 på Hartmannsvej 

22
! Temamøde med spejderne tirsdag den 28. april kl. 18.00
! Gentofte Streetfestival, onsdag den 29. april kl. 14- 18 foran Ordrup Hallen /Ordrup Bibliotek.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-02132

Resumé
1. Puljer under KUF

Vedlagt som bilag gives en oversigt over ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 
perioden den 27. februar til d. 9. april 2015.

2. Den fremtidige afgrænsning og organisering af Kultur, Unge og Fritidsforvaltningen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
5. Puljer under KUF - 270215-090415 - KUF 150415 (348141 - EMN-2015-06280)

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/ forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


