
GENTOFTE KOMMUNE

Referat af 
møde i

Opgaveudvalget Kulturpolitik 
Mødetidspunkt 16-05-2018 17:00

Mødeafholdelse Øregaard Museum - Ørehøj allé 2, 2900 Hellerup

Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 19:45

Tilstede: Michael Fenger, Jesper Marcus, Jeanne Toxværd, Ulrik Borch, 
Erik Hamre, Line Esbjørn, Lisbeth Weimann, Peter Flinth, Theis Bacher, Zelis 
Niegaard, Helle Hammer.

Fraværende: Anne Hjorth, Cicilia Nanna Jønch Espersen, Jonas Johansson, 
Teit Andersen.  
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1 (Åben) Kulturpolitik 7. møde den 16. maj 2018
 
Sags ID: EMN-2018-02152

Resumé
Opgaveudvalget Kulturpolitik mødes for syvende og sidste gang for at drøfte og vedtage 
opgaveudvalgets forslag til kulturpolitikken.

Baggrund
På syvende og sidste møde skal vi drøfte et revideret forslag til en kulturpolitik, og vedtage 
opgaveudvalgets endelige forslag. Forslaget er revideret på baggrund af den fælles gennemgang 
af vision, værdier og principper på opgaveudvalgets møde den 3. maj. Som bilag finder I 
formandskabet forslag til en løsning, hvor blandt andet begrebet ’kvalitet’ indgår i principperne.

Programmet for mødet er følgende: 

 Velkommen
Mødet holdes på Øregaard Museum og starter med en rundvisning.

 Kort præsentation af det reviderede forslag 
Forslaget er vedlagt som bilag. 

 Fælles gennemgang og evt. revidering af forslag
Forslaget gennemgås punkt for punkt, drøftes og kvalificeres i plenum.

 Idekatalog
Medlemmerne præsenterer deres forslag til ideer, der skal med i idekataloget. Forbered 
dine ideer og et kort pitch af dem hjemmefra.

 Præsentation af forslaget for Kommunalbestyrelsen
To af borgerne fra opgaveudvalget skal give Kommunalbestyrelsen en kort 
præsentation af forslaget mandag den 28. maj. 

 Evaluering af opgaveudvalget
En fælles drøftelse af arbejdet i opgaveudvalget:
- Hvad har været godt?
- Hvad har været mindre godt?
- Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

 Afrunding og tak for samarbejdet

Mødet afholdes på Øregaard Museum, og der serveres tapas samt kaffe, te, vand.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik:  

At udvalget drøfter og vedtager opgaveudvalgets forslag til en kulturpolitik.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Formanden bød velkommen med en konstatering af, at dette - muligvis og i henhold til 
mødeplanen - var opgaveudvalgets sidste møde. Han gav en status i forhold til arbejdet 
siden sidste møde i opgaveudvalget. Formandskabet og forvaltningen havde drøftet de 
aftalte få sproglige rettelser i udkastet til politik samt drøftet problematikken omkring 
begrebet kvalitet fra sidste møde.
 
Herefter gav han ordet til kultur- og ungechef Stine Wilms Høyer, som fremlagde det 
aktuelle udkast til politik, inkl. sproglige justeringer og nuanceringer aftalt på sidste møde 
samt en løsningsmodel på ’kvalitesproblematikken’ – nemlig at kvalitet ikke bliver en femte 
værdi i politikken, men bygges ind i principperne, hvor det bliver retningsgivende for 
konteksten.
 
Gennemgangen gav anledning til få skærpelser og justeringer, som blev foretaget og 
vedtaget i plenum. Det opdaterede og endelige forslag til kulturpolitik afleveres til 
Kommunalbestyrelsen den 28. maj. 

Herefter var der en drøftelse af opgaveudvalgets egne konkrete idéer til idékataloget, som 
ledsager forslaget til kulturpolitik. Det blev vedtaget, at opgaveudvalgets egne idéer – trods 
det, at de placerer sig i direkte forlængelse af forslaget til politik – ikke fremhæves særligt i 
forhold til de idéer, der er indkommet i løbet af de borgerinddragende aktiviteter. 
Argumentet var, at idékataloget falder udenfor opgaveudvalgets egentlige opgave. 
Idékataloget er til inspiration, og til det formål er alle idéer i princippet lige gode. 
Forvaltningen tilføjer en manchettekst, der rammesætter idekataloget i det endelige forslag 
til politik.   

Herefter præsenterede opgaveudvalget egne idéer for hinanden. Udvalgets medlemmers 
idéer fremgår af bilaget som de første punkter under hver kategori i idékataloget i 
komprimeret form. 

Herefter evaluerede opgaveudvalget selve arbejdet og møderækken ud fra spørgsmål om, 
hvad der har været godt, hvad der har været mindre godt, hvad man kunne gøre bedre 
næste gang samt øvrige kommentarer. 

Opgaveudvalget var meget positive overfor forløbet: Der har været reel åbenhed, god 
plads til at komme med viden og erfaring, god dialog, debatånd og lydhørhed, det har 
været spændende og konstruktivt, og de åbne borgermøder har været meget involverende 
og interesseret mange. 
Mindre godt var konstateringen af, at det har været svært at fastholde yngre medlemmer i 
arbejdet, og generelt at engagere unge, også bredere. Et forslag til næste gang kunne 
være at lægge fx dialogmøder de steder, unge reelt færdes. 

Der var også en oplevelse af en revitalisering af demokratiet, som var knyttet til 
arbejdsformen i opgaveudvalg. 
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Endeligt rundede formanden af og takkede for det helhjertede engagement. Han kvitterede 
samtidig udvalgets engagement i den nye dialog, opgaveudvalg som politisk arbejdsform 
giver mulighed for. Han lagde vægt på, at i den form er alle input valide og gode – man 
lader sig udfordre og får indblik i hinandens perspektiver. Han bemærkede, at alle i det nye 
år vil blive inviteret til et statusmøde om arbejdet i forlængelse af den nye politik. 
Afsluttende opsummerede han forslaget til en kulturpolitik, som lægger større vægt på 
fællesskaber, på kultur i byrum og parker, bedre synlighed af kulturelle muligheder, og 
bedre muligheder for støtte og sparring samt et øget fokus på børn og unge.

Bilag
1. Redigeret forslag til kulturpolitik til møde den 16. maj 2018 (2299922 - EMN-2018-02152)
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