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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
1  Åbent         Kultur- og Fritidsudvalgets politikudvikling for Gentofteplan 2015 
 
015633-2014 
 
 
Resumé 

En politisk drøftelse af centrale områder indenfor kultur- og fritidsområdet skal danne grundlag for, 
at opgaveområderne kan udarbejde et forslag til Gentofteplan 2015 til Kultur- og Fritidsudvalgets 
møde den 12. august 2014. 

 
Baggrund 

Baggrund 
Processen frem mod vedtagelsen af budgettet og Gentofteplanen for 2015 er følgende: 

 
28. maj i KUF                                13. august i KUF  
Politisk temadrøftelse.                       Vedtagelse af politiske mål.  

15. september i KB                  8. oktober i KB  
Første behandling af budget.           Vedtagelse af budget. 

Den politiske temadrøftelse tager udgangspunkt i en præsentation af tre centrale områder for 
henholdsvis Kultur og Bibliotek samt Idræt og Fritid.  Præsentationen vil give et kort overblik over 
de væsentligste udfordringer og potentialer, der kan danne afsæt for en politisk drøftelse.  

Kultur og Bibliotek præsenterer følgende områder: 

 Kultur i fællesskab  
 Åbne kulturinstitutioner  
 Kultur skaber dannelse og identitet 

Idræt og Fritid præsenterer følgende områder: 

 Bevægelses og motionsidræt   
 Idræt og motion for særlige målgrupper  
 Eliteidræt   
 Foreningsidræt 

 
Vurdering 

Kultur og Bibliotek samt Idræt og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At oplægget drøftes. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Afsnit om Idræt og Fritid samt Kultur og Bibliotek fra Gentofteplan 2014 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
2  Åbent         Ny vision for Kultur og Bibliotek, Gentofteplan 2015 
 
015670-2014 
 
 
Resumé 

I forbindelse med udarbejdelsen af Gentofteplan 2015 skal en politisk drøftelse danne grundlag for, 
at Kultur og Bibliotek kan udarbejde et forslag til formuleringen af en ny vision til Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde den 12. august. 

 
Baggrund 

Den eksisterende vision, Alle borgere har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som 
understøtter aktiv kreativ udfoldelse, har været gældende siden 2006. Visionen udspringer af 
beskrivelser af kulturinstitutionerne med udgangspunkt i oplysning, formidling af kulturarv og 
skabelse af kulturel aktivitet.  

Historisk har samlingerne både de fysiske og i stigende grad også de digitale været vigtige 
omdrejningspunkter for kulturinstitutionernes arbejde. De ansatte har været eksperter indenfor 
deres respektive fagligheder, som eksempelvis bibliotekarer, kulturskolelærere og 
museumsinspektører, og kulturinstitutionernes perspektiv har været indefra og ud. 
Kulturinstitutionerne og bibliotekerne i særdeleshed har ikke længere monopol på adgangen til 
viden, information og materialer. I dag kan borgere på egen hånd hente det meste digitalt. Det er 
ikke længere tilstrækkeligt at stille til rådighed, borgerne vil og kan skabe selv.  

I dag fungerer kulturinstitutionerne i stigende grad som kulturelle mødesteder, der tilbyder 
arrangementer og aktiviteter til alle målgrupper. Således har bibliotekerne gennem de seneste år 
påbegyndt en bevægelse fra de mere traditionelle biblioteker med udlån af materialer i retning af 
moderne og levende kulturhuse. Det betyder, at Kultur og Bibliotek har udviklet en ny forståelse af 
lånere, besøgende og elever, og i højere grad begynder at se dem som borgere, der kan og vil 
bidrage. Kultur og Bibliotek har derfor intensiveret arbejdet med borgerinddragelse, og fokus er i 
stigende grad på understøttelse af borgernes og de enkelte bydeles egne initiativer. 

 
Vurdering 

Udviklingen er i sin vorden. Kultur og Bibliotek ønsker at gå videre i den skitserede retning. 
Beskrivelsen af den komplekse virkelighed peger på behovet for formuleringen af en ny vision og 
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en række politiske mål, der tilsammen kan udgøre rammen for, hvordan Kultur og Biblioteks 
ressourcer bedst giver værdi til Gentoftes borgere og til kommunen i sin helhed.  

Det anbefales, at en ny vision og de politiske mål angiver en klar retning, inviterer til udvikling på et 
højt ambitionsniveau og samtidig giver plads til det, vi endnu ikke har opdaget.  

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At oplægget drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 En ny vision for Kultur og Bibliotek 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
3  Åbent         Ansøgning til kulturpuljen; Kordirigent for en dag 
 
014968-2014 
 
 
Resumé 
Voces Academy og Børnekorakademiet ansøger om 16.000 kr. til arrangementet ’Kordirigent for 
en dag’, der afholdes på Gentofte Rådhus den 22. jun 
 
Baggrund 

Voces Academy og Børnekorakademiet har siden 2011 arbejdet sammen omkring 
videreuddannelse af kordirigenter. Akademierne har tilholdssted i Gentofte Kommune. 

I sæsonen 2013-14 har akademierne arbejdet med dirigenter og korsangere i alle aldre og på 
mange forskellige niveauer, som afslutning på undervisningen afholdes en kombineret workshop 
og koncert på Gentofte Rådhus, hvor både kor, de unge dirigenter og helt nye talenter får mulighed 
for at prøve kræfter med musikken. 

Det samlede budget er på 32.000 kr., hvor udgifterne fordeler sig med 18.000 kr. i honorarer, 6.000 
kr. til noder og koordinering, samt diverse udgifter til eksempelvis forplejning og transport på 8.000 
kr. Rådhushallen stilles vederlagsfrit til rådighed. Halvdelen af udgifterne dækkes af Den Obelske 
Familiefond og Dansk KorForbund. Kulturpuljen ansøges om 16.000 kr. svarende til 50 % af de 
samlede udgifter. 
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Ansøgerne oplyser, at de forventer 300-400 publikummer til koncerten.  

 
Vurdering 
Arrangementet giver interesserede borgere mulighed for at dirigere de dygtige kor. Det er en 
anderledes måde at inddrage publikum på, og det vurderes, at koncerten vil tiltrække et bredt 
publikum.  
 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At der bevilges 16.000 kr. fra Kulturpuljen til ’Kordirigent for en dag’. 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til kulturpuljen, Kordirigent for en dag. 
 Kulturpuljen pr. 23052014 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
4  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, 
renoveringspulje 
 
000135-2014 
 
 
Resumé 

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallens 
renoveringspulje. 

 
Baggrund 

Kildeskovshallen er i perioden 2003-2013 blevet renoveret som et led i en generel opretning og 
modernisering. Renoveringspuljen indeholdt en række mindre opgaver, som for eksempel 
etablering af nye drænboringer, ombygning af omklædningsrum, renovering af udendørsbassin, 
opsat elektroniske infotavler i forhal, indrettet P. pladser for handicapparkering samt opsat flere 
cykelstativer og opsat bedre lys ved indgang Øst.  
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For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4.  

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 13.563.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 

 
Vurdering 

Regnskabet for Kildeskovshallens renoveringspulje ser ud som følger: 

Anlægsbevilling 13.563.000 kr.
    
Udgifter  13.503.818 kr.
    
Mindreudgifter 59.182 kr.

Regnskabet er underskrevet den 22. april 2014. Sidste bogføringsdato er den 31. december 2013. 
Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. 

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinier for anlægsbevillinger og 
anlægsregnskaber. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis." 

Revisionserklæring er vedlagt. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for Kildeskovshallens renoveringspulje godkendes. 
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 
3. At mindreforbruget på 59.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
Beskyttet bilag 
Beskyttet bilag 
Beskyttet bilag 
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Beskyttet bilag 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
5  Åbent         Eliteidrætskommune Gammel Hellerup Gymnasium med i 
idrætsordningen 
 
015593-2014 
 
 
Resumé 
Fritid og Idræt i Gentofte Kommune har modtaget en henvendelse fra Gammel Hellerup 
Gymnasium om at blive en del af Gentofte Kommune idrætsordning. Gentofte Kommune blev i 
2008 eliteidrætskommune og siden da har Ordrup Gymnasium og Øregård gymnasium fungeret 
som kommunens idrætsgymnasier.  
 
Baggrund 

Gentofte Kommune har siden 2008 fungeret som eliteidrætskommune og har siden da 
samarbejdet med hhv. Ordrup og Øregård Gymnasium omkring en idrætsordning på de to 
gymnasier. Idrætseleverne tilbydes morgentræning to gange om ugen, hvoraf den ene er 
idrætsspecifik og foregår i samarbejdsklubberne og den anden træning er i basistræning med 
skadesforebyggende sigte, og foregår i Kildeskovshallen. Dertil kommer kurser i hhv. 
sportsernæring, skadesforebyggelse og anvendt sportspsykologi. 

Valget af gymnasier er foregået ved at Gentofte Kommune i 2008 inviterede interesserede 
gymnasier til samarbejde omkring idrætsordningen. Ordrup Gymnasium og Øregård Gymnasium 
meldte sig som interesserede og har siden da, i samarbejde med Børn, Unge og Fritid, arbejdet 
med at skabe optimale rammer for idrætseleverne på de to gymnasier. Formålet er, at 
idrætseleverne skal kunne mestre både deres ungdomsuddannelse og deres idræt på højt niveau.   

I september 2013 modtog Børn, Unge og Fritid en henvendelse fra Gammel Hellerup Gymnasium 
med ønske om at blive en del af idrætsordningen. Begrundelsen var, at de sidste skoleår 
(2013/2014) havde otte drenge fra 1. g og en fra 2. g som dyrkede basketball på højt plan i SISU 
og de ønskede at deltage i morgentræningen.  

Efterfølgende har Fritid og Idræt afholdt møder med Tema Danmark, samt Ordrup og Øregård 
Gymnasium for at vurdere mulighederne for at udvide med endnu et gymnasium. På møderne blev 
det klart, at Gentofte Kommune og gymnasierne er indstillet på at udvikle idrætsordningen, så den 
bliver mere attraktiv en hidtil. Endvidere ønskede Børn, Unge og Fritid, at gymnasierne sammen 
med Børn, Unge og Fritid ser på muligheder for fremadrettet at nedbringe udgifterne for 
idrætsordningen. 

 
Fra skoleåret 2014/2015 vil der være hhv. 23 idrætselever på Ordrup Gymnasium og 18 på 
Øregård Gymnasium. Eleverne er fordelt på alle årgange og klasser.  

Samarbejdet med Gammel Hellerup Gymnasium vil starte op efter sommerferien 2014. Budgettet 
for Gammel Hellerup Gymnasiums medvirken i idrætsordningen vurderes at koste følgende:  
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Udgifter ved udvidelse af eliteidrætsordningen med Gl. Hellerup gymnasium: 

Nr. Udgifter Budget 
1 Løn til koordinator 60 timer idrætskoordinator + 20 timer studievejledning á 315 kr. kr. 25.200
2 Morgenmadsordning i Kildeskovshallen 35 kr. x 20 elever x 40 gange kr. 28.000
3 Basistræning torsdag morgen 1.000 kr. x 2 trænere x 40 gange + 1500 * 12 adm. kr. 98.000
4 Idrætsspecifik træning tirsdag morgen 2 foreninger x 20.000 kr. kr. 40.000
5 Idrætsteori 3 kurser á 3.333 kr. kr. 10.000
6 Lektieopfølgning 30 gange 2 timer á (315 kr. x 2 lærers + forberedelsestid)   kr. 69.174
7 Uforudsete udgifter i forbindelse med udvidelsen 5 % kr. 13.519

 i alt  kr.283.893

Finansieringen sker indenfor Idræt og Fritids samlede driftsramme i 2014. Fra 2015 arbejdes der 
på en anden model. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at idrætsordningen på hhv. Ordrup og Øregård Gymnasium i 
Gentofte Kommune er et godt tilbud til elever, som ønsker at dyrke idræt på højt plan samtidig med 
at de passer deres ungdomsuddannelse. Gammel Hellerup Gymnasium har henvendt sig på grund 
af efterspørgsel fra elever, som ønsker samme mulighed. Børn, Unge og Fritid mener, at det vil 
gavne idrætsordningen i Gentofte Kommune at udvide samarbejdet med Gammel Hellerup. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Kultur- og fritidsudvalget: 

At Gammel Hellerup Gymnasium bliver en del af Gentofte Kommunes idrætsordning, under 
forudsætning af, at de tre gymnasier samarbejder omkring en idrætsordning, som tilgodeser 
Gentofte Kommunes unge, der ønsker at kombinere sport med en ungdomsuddannelse. 
Samarbejdet skal foregå med Gentofte Kommune og med faglig støtte fra Team Danmark 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
6  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
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Resumé 

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

 
Baggrund 

I perioden den 28. maj til 13. august 

 28. maj kl. 19.30: Forårskoncert med Musikforeningen Euphrosyne i Hellerup Kirke  
 1. juni afholdes I Form Kvindetri i Kildeskovshallen med deltagelse af 1200 kvinder  
 3. juni kl. 19.30: Sommerkoncert med koret ’De unge drenge’ Det Danske Drengekor i 

Helleruplund Kirke  
 12.-15. juni: Kultur & Festdage, særskilt program fremsendes per mail.  
 15. juni kl. 13: Overrækkelse af Initiativprisen til Foreningen Genklange på Gentofte 

Hovedbibliotek. Særskilt invitation udsendes per mail. 
 15. juni kl. 15: Den Kongelige Sommerballet i Bernstorff Slotshave  
 18. juni og de følgende 10 onsdage er der dans ved Charlottenlund Fort - en kom og vær 

med aktivitet med Hellerup Dans  
 22. juni kl. 15: ’Kordirigent for en dag’, koncert med Voces Academy og Børnekorakademiet 

på Gentofte Rådhus  
 27. juni kl. 16.30, 8. august kl. 16.30 og 17. oktober kl. 18.00: Kom og vær med aktivitet 

med FitNight (fitness-boksing-afspænding)  
 30. juni - 11. juli - Aktiv Sommer for kommunens børn og unge i folke-og privatskoler - se 

program på www.booking.gentofte.dk  
 4.-13. juli: Sommerjazz i Gentofte, særskilt program fremsendes per mail  
 4. - 8. august - Aktiv Sommer for kommunens børn og unge i folke-og privatskoler 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


