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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
1  Åbent         Tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget 
og Kultur og Bibliotek for 2013 
 
005932-2014 
 
 
Resumé 

Der gives en tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og 
Bibliotek for 2013. 

 
Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 28. november 2012 (pkt. 1) en to-årig Intern 
kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek gældende for årene 2013 og 
2014. 

Kontraktens formål er at målrette og prioritere arbejdet med at skabe et attraktivt og tidssvarende 
kulturtilbud. Endvidere er der lagt vægt på at sikre en høj kvalitet og inddrage borgerne i 
tilrettelæggelsen og afviklingen af kulturens aktiviteter. 

De borgernære ydelser leveres af kulturinstitutionerne og målsættes, evalueres og dokumenteres i 
interne kontrakter og aftaler mellem Kultur og Bibliotek og de enkelte institutioner (Niveau 2-
kontrakter). I disse kontrakter omdannes kulturområdets visioner og politiske mål til konkrete 
indsatser for den enkelte institution. 

På området Kultur og Bibliotek indgås Niveau 2-kontrakter med Gentofte Bibliotekerne og Gentofte 
Musikskole. Endvidere indgås udviklingsaftaler med Øregaard Museum og Kulturskolerne. 
Udviklingsaftaler indgås med institutioner, der ikke har volumen til at indgå egentlige kontrakter.  

Der er i kontraktperioden afholdt dialogmøder med de enkelte institutioner. På denne baggrund er 
der udarbejdet en tilbagemelding, som afrapporterer på de enkelte succeskriterier for hvert politisk 
mål og på nøgleindikatorerne for Kultur og Bibliotek. 

Ved en to-årig kontrakt kan det forventes, at en række indsatser udvikles i kontraktens første år og 
efterfølgende implementeres i det andet. De væsentligste resultater er: Åbning af Garderhøjforet 
som formidlingscenter; Åbning af Vangede Bibliotek som nøglebibliotek og Café Caféen, der drives 
af Vangedes venner; Udvidelse af Hovedbibliotekets åbningstider og renovering af Musikbunkeren 
under Bernstorff Slotspark i samarbejde med foreningen af unge musikere.  

I notatet findes en mere udførlig tilbagemelding på kontrakten 

 
Vurdering 
Kultur og Bibliotek vurderer, at afrapporteringen giver en retvisende tilbagemelding på kontraktens 
målopfyldelse 

 
Indstilling 
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Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 
2013 godkendes.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Tilbagemelding på Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 
2013 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
2  Åbent         Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2013 
 
005933-2014 
 
 
Resumé 
Kultur og Bibliotek har udarbejdet årsberetning for 2013. 

 
Baggrund 
Kultur og Bibliotek har siden 1996 udarbejdet en årlig beretning med beskrivelse af en række af det 
pågældende års aktiviteter indenfor kultur- og biblioteksområdet. 

I 2013 har der i Kultur og Bibliotek været fokus på nye samarbejder og nye måder at anvende  
kulturens huse på til nye aktiviteter. Brugerne engagerer sig i kulturtilbuddene mere end 
nogensinde før, og frivillige er med til at supplere og løfte de kulturelle tilbud. 

I 2013 åbnede Garderhøjfortet som en helt ny kulturinstitution i Gentofte Kommune, der skal 
formidle den spændende historie om Københavns befæstning og fortets betydning lokalt og 
nationalt. 

Bibliotekerne fungerer i stadig højere grad som kulturhuse. Åbningen af den nye café på Vangede 
Bibliotek i september gav nye muligheder for at involvere og samarbejde med borgerne omkring 
arrangementer og aktiviteter på biblioteket. 

Kommunernes biblioteker var velbesøgte af både børn og voksne. Borgere i alle aldre fungerede 
som frivillige, medaktører og deltagere i kulturelle arrangementer, kreative workshops samt daglige 
aktiviteter.  

Musikskolen kunne i 2013 fejre sit 25 års jubilæum, som blev markeret med en flot koncert på 
Gentofte Rådhus. Og kulturpakkerne blev igen et bevis på, hvordan kulturen kan integreres i 
undervisningen på nye spændende måder. 

Øregaard Museum kunne præsentere en spektakulær udstilling med den amerikanske kunstner 
Man Ray. Året på museet har også været præget af sidste etape af den omfattende renovering. 
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Endvidere har året været præget af festivalerne som Kultur- og Festdage, Streetfestival, Historiens 
Dage, GentofteNatten og Børnekulturugerne, og som noget helt nyt Gadeteaterfestivalen. 

Kulturpuljen, Ungepuljen og Børnekulturpuljen har i lighed med tidligere år givet mulighed for en 
række kulturelle initiativer og oplevelser til glæde for børn og voksne. 

 
Vurdering 
Årsberetningen for Kultur og Bibliotek giver en samlet beskrivelse af Kultur og Bibliotek, idet også 
kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud er repræsenteret i beretningen. Således 
formidler beretningen i tekst, billeder og tal et repræsentativt billede af de kulturelle aktiviteter, der 
fandt sted i 2013. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At årsberetningen for 2013 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Årsberetning 2013 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
3  Åbent         Teatersamarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune 
 
006704-2014 
 
 
Resumé 

Det anbefales at indgå et teatersamarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder en ny 
egnsteateraftale med Bellevue Teatret for perioden 1.1.2015-31.12.2016 og Lyngby-Taarbæk 
Kommune, samt en aftale omkring Det Kongelige Teaters forestillinger i Ulvedalene samt Det 
flydende Teater. Kulturpuljen ansøges om 60.000 kr. i 2015 og 2016 til en forestilling i Ulvedalene 
og 20.000 kr. til 3 årlige forestillinger i Gentofte Kommune med Det flydende Teater i 2015 og 
2016. 

 
Baggrund 

Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune har drøftet mulighederne for et bredere 
samarbejde på teaterområdet. 



  Side 6 af 18 
 

Gentofte Kommune har for nuværende en fire-årig egnsteateraftale med den selvejende institution 
Bellevue Teater Produktion for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.  

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27. maj 2013 (pkt. 29) at forhøje det kommunale 
tilskud til Bellevue Teatret med 2,6 mio.kr. årligt i perioden 2014-2016 grundet teatrets økonomiske 
situation. Det samlede årlige kommunale tilskud udgør herefter 6.106.000 kr. i 2014, 2015 og 
2016, hvoraf 353.000 kr. er tilskud til en årlig danseforestilling (2014-tal, der pristalsreguleres). 

Lyngby-Taarbæk Kommune har bl.a. en aftale med Mungo Park Allerød, der spiller 
gæsteforestillinger i Lyngbys Kulturhus, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune har en aftale med Det 
flydende Teater, der opfører poetiske forestillinger i sommermånederne. Herudover har Lyngby-
Taarbæk Kommune et samarbejde med Det Kongelige Teater om opførelse af teater i Ulvedalene 
hvert 3. år. Forestillingerne i Ulvedalene er et ambitiøst projekt, der både repræsenterer en høj 
kulturfaglig kvalitet og samtidig er baseret på et tæt samarbejde med frivillige, der medvirker til at 
styrke det lokale engagement og ejerskab. I stil med Sommerballetten i Gentofte Kommune bringer 
forestillingerne i Ulvedalene kulturen ud til borgere og evner herigennem at nå nogle af de grupper, 
der ellers ikke benytter Det Kongelige Teaters faste scener. I 2013 trak forestillingen Robin Hood i 
størrelsesordenen 100.000 publikummer. Det må forventes, at en andel af dette publikum er 
borgere i Gentofte Kommune. 

Det anbefales at indgå et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune på teaterområdet, som 
foreløbig udmøntes i følgende konkrete tiltag. 

Der indgås en ny egnsteateraftale for 2015 og 2016 med Bellevue Teatret, hvor Lyngby-Taarbæk 
Kommune bliver part. Der vedlægges udkast til den ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret.  
Bellevue Teatret modtager et årligt tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 100.000 kr. og 
samtidig får Teatret stillet Kulturhuset i Lyngby til rådighed, hvor Teatret skal opføre 6 forestillinger 
årligt. Det bemærkes, at den nye egnsteateraftale ikke ændrer på de nuværende aftaleforhold 
mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret. Det allerede vedtagne forhøjede tilskud 
indarbejdes i egnsteateraftalen for 2015 og 2016. En ny egnsteateraftale skal godkendes af 
Statens Kunstfond og samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune er i det hele betinget af, at 
denne godkendelse sker senest den 30. juni 2014. 

Det er endvidere hensigten at udvide teatersamarbejdet til også at omfatte andre kommuner, 
eksempelvis Holstebro Kommune, herunder teatersamarbejder om gæstespil, hvor Bellevue 
Teatret indgår samarbejde med et andet teater om at udveksle forestillinger, hvorved de respektive 
teatres publikummer kan præsenteres for et større og bredere repertoire. 

Gentofte Kommune indgår et samarbejde med Det flydende Teater om opførelse af 3 årlige 
forestillinger i Gentofte Kommune i 2015 og 2016, og Kulturpuljen ansøges om et tilskud på 20.000 
kr. årligt i 2015 og 2016. 

Endvidere anbefales det, at Gentofte Kommune støtter forestillingen i Ulvedalene med 60.000 kr. 
årligt i 2015 og 2016. Kulturpuljen ansøges om et tilskud på 60.000 kr. årligt i 2015 og 2016. Dette 
forudsætter at en dispensation fra Kulturpuljens retningslinjer, således at der i dette tilfælde ydes 
støtte til kulturelle aktiviteter, der afvikles uden for Gentofte Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget 
har tidligere dispenseret fra denne regel bl.a. i forbindelse med etableringen af samarbejdet med 
de øvrige 25 kommuner omkring Kulturmetropol Øresund.  

 
Vurdering 
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Borgernes brug af kulturen følger ikke kommunegrænserne, og et samarbejde på tværs af 
kommunerne er derfor relevant i forhold til at sikre et bredt og kvalificeret kulturtilbud. Et 
samarbejde mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner om gensidig støtte til henholdsvis 
forestillingerne i Ulvedalene og Bellevue Teatret samt Det flydende Teater vil understøtte 
muligheden for at præsentere professionel scenekunst lokalt og dermed sikre et fremtidig 
teatertilbud i nærmiljøet omkring de to kommuner til glæde for borgerne.  

Et teatersamarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune på de ovenfor skitserede vilkår vurderes at 
ville medvirke til at fastholde og udvikle teatertilbuddet til borgere i Gentofte Kommune. Aftalen vil 
styrke den eksisterende institution Bellevue Teater Produktion og tilføjer samtidig flere spændende 
aspekter til det samlede teatertilbud.  Teatersamarbejdet vurderes som et væsentligt tiltag i sig 
selv, men udgør også en del af et bredere samarbejde mellem de to kommuner.  

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der indgås en ny egnsteateraftale som vedlagt og et teatersamarbejde med Lyngby-
Taarbæk Kommune på de ovenfor anførte hovedvilkår, idet administrationen bemyndiges til 
at indgå de endelige aftaler. 

2. At der bevilges 80.000 kr. fra Kulturpuljen 2015 og 2016, der fordeles med henholdsvis 
60.000 kr. årligt i 2015 og 2016 til forestillingerne i Ulvedalene og 20.000 kr. til 3 årlige 
forestillinger med Det flydende Teater i 2015 og 2016, der opføres i Gentofte Kommune. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Vedtægter , Bellevue Teatret 
 Egnsteateraftale2602 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Chr. IVs Barokensemble 
 
004435-2014 
 
 
Resumé 
Chr. IV’s barokensemble ansøger Kulturpuljen om støtte til koncert i Gentofte Kirke. 

 
Baggrund 
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Christian IV’s barokensemble ønsker at opføre Buxtehudes ’Membra Jesu Nostri’ i Gentofte Kirke 
palmesøndag den 13. april kl. 15. Værket består af syv kantater, der opføres af Gentofte Kirkes 
Kantori og Chr. IV’s barokensemble med Jesenka Balic Zunic som koncertmester og organist i 
Gentofte Kirke, Ruben Munk, som musikalsk leder. Arrangørerne forventer et publikumstal på 100-
150 tilhørere. 

Ved koncerten suppleres Gentofte Kirkes Kantori af 5 sangere og barokensemblet består af 5 
musikere. Der er budgetteret med 15.000 kr. i honorar til sangere samt 20.000 kr. i honorarer til 
musikere. Derudover er budgetteret med 5.000 kr. til annoncering af koncerten. Gentofte Kirkes 
menighedsråd yder et tilskud på 20.000 kr. og derudover er budgetteret med 20.000 kr. i tilskud fra 
fonde og Kulturpuljen. Der ansøges ikke om noget konkret beløb. Der er gratis adgang til 
koncerten. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 3. december 2008 (pkt. 5) 8.000 kr. til 
Christian IV’s Barokensembles opførelse af Händels ’Dixit Dominus’ i Gentofte Kirke. Koncerten 
blev overværet af 100 tilhørere. Udvalget bevilgede på mødet den 10. august 2011 (pkt. 7) 20.000 
kr. til ensemblets opførelse af Händels ’Messias’. Koncerten blev overværet af 170 tilhørere. 

 
Vurdering 

Koncerterne med Christian IV’s barokensemble har tidligere haft god tilslutning blandt publikum. 
På baggrund af ensemblets tidligere ansøgninger anbefales det, at der bevilges et tilskud på 
12.500 kr. svarende til et tilskud på 100 kr. pr. billet og et forventet publikumstal på 125 tilhørere. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 12.500 kr. fra Kulturpuljen til Chr. IV’s barokensembles koncert i Gentofte Kirke. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Chr. IVs barokensemble 
 Oversigt over kulturpuljen 200214 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Gentofte Barokdage 
 
006507-2014 
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Resumé 

Kulturpuljen ansøges om 29.500 kr. til Gentofte Barokdage. 

 
Baggrund 

Gentofte Barokdage afholdes fra den 22. oktober til den 2. november 2014. Der er sammensat er 
program af 8 koncerter, der skal appellere til et bredt publikum.  Koncerterne spilles på 
originalinstrumenter af specialister fra ind- og udland, og de foregår på en lang række lokaliteter i 
Gentofte lige fra kirker og slotte til kulturinstitutioner. Det Italienske Kulturinstitut deltager for første 
gang i festivalen. Gentofte Barokdage er organiseret af organisterne ved Helleruplund, Gentofte og 
Jægersborg kirker. 

Det samlede budget for festivalen er på 243.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 186.000 kr. i 
honorarer til medvirkende, samlet 39.000 kr. til markedsføring og 13.500 kr. til øvrige udgifter. 
Derudover er der budgetteret med 5.000 kr. til uforudsete udgifter.  

Statens kunstfond har ydet 19.500 kr. til festivalen, og de tre kirker bidrager hver med 15.000 kr. 
Der er budgetteret med 29.500 kr. i billetindtægter og forventet fondsstøtte på 120.000 kr. 
Endvidere ansøges Kulturpuljen om 29.500 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 6. marts 2013 (pkt. 6) 24.000 kr. til Gentofte 
Barokdage 2013, der havde samlet 369 publikummer. Udvalget bevilgede på mødet den 7. marts 
2012 (pkt. 5) 27.000 kr. til Gentofte Barokdage 2012, der havde samlet 412 tilhørere. 

 
Vurdering 

Gentofte Barokdage er et velfunderet, lokalt initiativ, som nu afholdes for femte år i træk. Det 
vurderes, at barokdagene giver gentofteborgerne mulighed for at opleve barokmusik af høj kvalitet 
i lokale historiske omgivelser.  

Der er lagt vægt på at formidle musikken til publikum og sammensætte et program, der kan få nye 
publikumsgrupper til at interessere sig for barokmusik. Det er desuden positivt, at festivalen 
samarbejder med en række lokale kulturinstitutioner, der også er med til at give koncerterne en 
afvekslende karakter.  

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 29.500 kr. til Gentofte Barokdage. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Gentofte Barokdage 
 Bilag1 
 Bilag2 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
6  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Gadeteaterfestival 
 
006511-2014 
 
 
Resumé 

Danmarks Internationale Gadefestival tilbyder at besøge Gentofte i august 2014. 

 
Baggrund 

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival finder sted fra den 15. til den 31. august 2014, hvor 
festivalen er på turné rundt i forskellige kommuner i landet med et todages program. Festivalen har 
tilbudt også at spille to dage i Gentofte Kommune.  Programmet indeholder 10 forestillinger, 1 
interaktiv installation og 1 aktivitet i byrummet over to dage. Forestillingerne kommer fra seks 
forskellige europæiske lande inklusiv Danmark. Festivalen tilbydes Gentofte Kommune til en pris af 
350.000 kr. for et weekendprogram og 250.000 kr. for to hverdage, hvilket inkluderer de ti 
forestillinger, teknik, udgifter til rejse, ophold for udenlandske artister samt transport og elementer 
til den lokale markedsføring. Gentofte Kommune skal sørge for planlægning og koordinering, 
tilladelser i forhold til opførslerne i det offentlige rum, oprydning og eventuelt genetablering af de 
anvendte arealer samt markedsføring. Kulturafdelingen har ikke ressourcer til at løfte opgaven, da 
perioden er sammenfaldende med, at der arbejdes med Gentoftenatten, Historiens dage og 
Børnekulturugerne.  

Da festivalen er godkendt til refusion fra Staten, er udgiften til forestillingerne netto 175.000 kr. 
Hertil kommer 10.000 kr. til markedsføring og PR samt 5.000 kr. i udgifter til festivalplads, 
afspærring, renhold m.m. Endvidere må påregnes 65.000 kr. til planlægning, koordinering og 
afvikling af festivalen. I alt 255.000 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget afslog på sit møde den 6. februar 2013 (pkt. 3) en ansøgning om 
afholdelse af Gadeteaterfestival i Gentofte på baggrund af et samlet budget på 260.000 kr. 
Udvalget fandt dog, at Gadeteaterfestivalen var et interessant nyt tiltag, der udnyttede 
gaderummene, og derfor blev sagen fremlagt igen, da prisen blev reduceret. 

På sit møde den 8. april 2013 (pkt. 2) bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 148.000 kr. til afholdelse 
af Gadeteaterfestival i Gentofte. Festivalen blev afviklet på Charlottenlund Fort i løbet af en 
weekend i august med lidt koldt vejr og trak derfor kun 1.600 publikummer på de to dage. De ti 
internationale forestillinger var meget forskellige og yderst professionelle.   
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Vurdering 

Gadeteaterfestivalen byder på et flot program. Det er erfaringerne fra andre festivaler, at det tager 
nogle år inden en festival trækker et stort antal publikummer. Festivalen forventes at kunne 
tiltrække et publikum på 3-4000, men publikumstallet vil være afhængigt af vejret. 

Udgiften til afholdelse af festivalen er væsentligt forhøjet i forhold til 2013, og det vurderes, at det 
samlede budget for afholdelse af Gadeteaterfestival ikke matcher det forventede publikumstal. På 
det baggrund anbefales det, at ansøgningen afslås, og Gentofte ikke deltager i Gadeteaterfestival. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At ansøgningen afslås. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Invitation til Gadeteaterfestival 2014 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
7  Åbent         Anlægsbevilling til kunstgræsbane i SIF 
 
004905-2014 
 
 
Resumé 

Kunstgræsbanen i Skovshoved Idrætsforening (SIF) trænger til at blive renoveret.  

Arbejdet ønskes udført i foråret 2014, så banen er klar til brug til aktiviteter i skolernes 
sommerferie. Der søges om anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. med finansiering over det i 
budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2014 afsatte rådighedsbeløb.  

 
Baggrund 
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En undersøgelse af kunstgræsbanen i SIF har vist, at banen ikke længere lever op til de krav, der 
stilles til en kunstgræsbane. Kunstgræsbanen blev anlagt i 2002 og en kunstgræsbane forventes i 
dag at have en levetid på ca. ti år.  

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2014 at 
afsætte 1,25 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Skovshoved Idrætsforening (SIF). 

Der søges således om anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. med finansiel dækning fra ovenfor nævnte 
budget for GentoftePlan 2014. 

Det er brugernes ønske, at banen står klar til sommerferiens aktiviteter 2014. En mere detaljeret 
tidsplan kvalificeres snarest muligt, herunder afklaring af den mest hensigtsmæssige udbudsform. 
Når projektet har været i udbud orienteres om licitationsresultatet. Hele arbejdet gennemføres i tæt 
dialog med SIF.  

Der er nedsat en projektgruppe med deltagere fra Gentofte Ejendomme, Børn, Unge og Fritid samt 
formændene for hhv. SIF og SIF fodbold.  

Skema 3 for ny kunstgræsbelægning i SIF er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 
Det vurderes, at renoveringen af kunstgræsbanen i SIF vil være til stor gavn for klubbens over 
2.000 medlemmer og rammerne for fysisk udfoldelse i foreningen.  
  
Det vurderes endvidere, at projektet bedst udføres i Gentofte Ejendommes regi, i samarbejde med 
SIF og Børn, Unge og Fritid. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges 1,25 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i SIF med finansiering over 
det i investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3 - SIF ny kunstgræs 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
8  Åbent         Handicappolitik. Handleplan 2014 
 
003151-2014 



  Side 13 af 18 
 

 
 
Resumé 
Der udarbejdes hvert år en handleplan med indsatser og projekter, der skal understøtte 
handicappolitikken. Oplæg til handleplan udarbejdes i samarbejde med Handicaprådet, og 
handleplanen vedtages i Kommunalbestyrelsen, Der blev efter aftale med Handicaprådet ikke 
udarbejdet en handleplan for 2013, idet den reviderede handicappolitik først blev vedtaget i april, 
og det var et ønske fra Handicaprådet at have god tid til at udarbejde handleplanen for 2014. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29.april 2013, punkt 21, Gentofte Kommunes 
reviderede Handicappolitik 2013-2016.  
 
Formålet med handleplanen er at omsætte handicappolitikken til praksis.  
 
Handleplan 2014 er den første under den ny handicappolitikperiode 2013-2016. Under Gentofte 
Kommunes første Handicappolitik 2008-2012 er der udarbejdet fem handleplaner. Alle med 
projekter der under temaer som: ”kommunikation”, deltagelse i fritids- og foreningsliv” og 
”inklusion”, fokuserede på udvikling og synliggørelse af handicapområdet - på tværs af kommunen. 
Ca. 130 små og store udviklingsprojekter er gennemført i perioden. Heraf ca. 30 under ”Den 
Borgerrettede Pulje”, hvor borgere kan ansøge om midler til ideer og projekter. 
 
I forbindelse med evalueringen af Handicappolitik 2008-2012 blev det vurderet, at de mange 
udviklingsprojekter har været med til at synliggøre handicappolitikken og skabe et bredt 
engagement. Men det blev også vurderet, at der er behov for at arbejde mere langsigtet med 
handleplanerne og i højere grad prioritere indsatser som vurderes at bidrage til at udvikle den 
kommunale opgaveløsning i overensstemmelse med målene i handicappolitikken. 
 
I den reviderede Handicappolitiks fire års periode frem til 2016, er formålet med 
handleplansarbejdet således at understøtte sektoransvaret i kommunens administration og 
institutioner. Derfor er handleplanen blevet til ved at opgaveområderne, har formuleret 
fagspecifikke mål for implementering af handicappolitikken.  
 
Handleplanen består således af opgaveområdernes bud på prioriteringer af handicappolitikkens 
intentioner og mål, samt opgaveområdernes udviklingsprojekter, som er mål der indstilles til 
udviklingsmidler fra de budgetmidler, der er afsat til at understøtte handicappolitikken. Disse indspil 
har været drøftet i Handicaprådet, og det endelige forslag til Handleplan 2014 er i forlængelse 
heraf blevet til i samarbejde med Handicaprådet. 
 
Derudover indeholder handleplanen strategiske projekter, som er overordnede projekter der 
understøtter implementering af handicappolitikken på tværs af kommunen. 
 
Endelig er der fortsat afsat midler til Den Borgerrettede Pulje. 
 
Der er hvert år afsat 1,5 mio. kr. til at understøtte handleplanerne under handicappolitikken. 
Budgettet for Handleplan 2014 foreslås fordelt således: 
 

 Den Borgerrettede Pulje  300.000 kr.  
 Strategiske projekter        350.000 kr.  
 Udviklingsprojekter           850.000 kr.  
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Det er også et formål at gøre handleplanen til et redskab der understøtter og synliggør progression 
i arbejdet med handicappolitikken. Det er derfor planen, at følge op på de lokale mål hvert halve år, 
og sikre at nye mål bliver formuleret, når de eksisterende er indfriet. 

 
Vurdering 
Dette er den første handleplan under Handicappolitik 2013-2016. Intentionen er at understøtte 
sektoransvar og synliggøre progression i arbejdet med handicappolitik.  
 
Målsætningen er, at ansvar og ejerskab til handicappolitikkerne breder sig i organisationen. Nye 
mål og flere opgaveområder vil komme med i handleplanerne, når de én gang årligt reformuleres 
og vedtages. Derfor er samtlige mål i handicappolitikken ikke dækket af indsatserne i den første 
handleplan i den nye handicappolitikperiode. 
 
Det er således opgaveområdernes vurdering, at de foreslåede indsatser i Handleplan 2014 
bidrager til at understøtte de mål, der er formuleret i Handicappolitik 2013-2016 for Gentofte 
Kommune. 
  
Handleplan 2014 forelægges alle fagudvalg, og det enkelte fagudvalg bedes drøfte de indsatser i 
handleplanen, der er relevant i forhold til det enkelte fagudvalgs område. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Teknik og Miljø og Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 
Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Handleplan 2014 til Handicappolitik 2013-2016 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. marts 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Handicappolitik - Oplæg til handleplan 2014 
 Gentofte Kommunes Handicap Politik 2013 til 2016 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
9  Åbent         Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014, 
Kultur- og Fritidsudvalget 
 
005790-2014 
 
 
Resumé 

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014. 
Opgørelsen af genbevillinger omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) samt 
lån/indskud. 

 
Baggrund 

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk 
decentralisering i Gentofte Kommune". Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem to 
regnskabsår fremgår af bilag "A.03 Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte 
kommune." 

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give økonomisk disponerende større handlefrihed 
og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets 
sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt 
kun ville være mulige ved ekstrabevillinger. 

Af hensyn til kommunens samlede økonomi og overholdelse af kommunens serviceramme har 
genbevillingerne på driftsområdet de senere år skulle disponeres, så niveauet af overførsler er 
mindst lige stort fra år til år. 

Genbevillingen af drift fra regnskab 2012 til budget 2013 var på 138,2 mio. kr. I budget 2013 var 
der afsat en genbevillingspulje på 39 mio. kr. Puljen havde til formål dels at sikre en 
hensigtsmæssig implementering af reduktionerne i 2013 samt finansiere anvendelse af 
driftsgenbevillinger i 2013 for at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder har 
oparbejdet over en årrække. 

Tilsvarende er der i budget 2014 afsat en pulje på 15,3 mio. kr., som kan finansiere anvendelse af 
driftsgenbevillinger i 2014. Puljen giver institutioner og opgaveområder mulighed for at anvende en 
del af den opsparing, som de har oparbejdet over en årrække. 
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Det er herudover stadig en forudsætning, at der disponeres således i 2014, at øvrige 
driftsgenbevillinger fra 2014 til 2015 bliver af mindst samme størrelse som overførslen fra 2013 til 
2014. 

Den samlede driftsgenbevilling fra regnskab 2013 til budget 2014 der søges om er på 129,4 mio. 
kr., hvoraf de 15,3 mio. kr. finansieres af den afsatte genbevillingspulje til formålet 

 
Vurdering 

Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.  

De foreslåede genbevillinger er fordelt således på udvalg: 

Beløb i 1.000 kr. Genbevillinger 
driftsformål 

Rådigheds-
beløb 
(anlæg) 

Lånoptagelser 
og indskud 

Genbevillinger 
i alt 

  
        
Teknik- og Miljøudvalget 11.267 49.742  61.009
      
Kultur- og Fritidsudvalget 5.125 45.021  50.146
      
Børne- og Skoleudvalget 36.174 25.848  62.022
      
Socialudvalget 30.545 28.112  58.657
      
Økonomiudvalget 45.270 70.618 -167.615 -51.727
      
Beredskabskommissionen 998 0  998
      

Genbevilling i alt 129.379 219.341 -167.615 181.105

 
  

 
Indstilling 

Økonomi indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 5,125 mio. kr. fra regnskab 
2013 til budget 2014.  

2. At der overføres 45,021 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 
2013 til budget 2014.  
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_________________________ 
 
Bilag 

 Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
10  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

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

 
Baggrund 

I perioden den 5. marts til 9. april: 

 Åbning af Dyssegård Bibliotek som Nøglebibliotek den 14. marts kl. 16.00 
 Gentofte Kunstskøjteløberforenings afslutningsshow den 28. marts i Gentofte Skøjtehal 1 

(støttet af kulturpuljen). 
 Mesterskabsaften den 12. marts kl. 19-21.  

Der er i 2013 vundet 202 mesterskaber af 472 mestre - i 2012 blev der vundet 164 
mesterskaber af 363 mestre. 

 For at markere at VM i halvmaraton afholdes i Danmark, inviteres alle GFO børn til et 
decimeterhalvmaraton (2,1 km) i Bernstorffsparken den 20. marts. 

En oversigt over kulturelle arrangementer i Gentofte Kommune findes på Visit Gentofte og 
gentofte.dk. 

  

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

 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
11  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. marts 2014 
 
12  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


