
GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til 
møde i

Opgaveudvalget Kulturpolitik 
Mødetidspunkt 07-03-2018 17:00

Mødeafholdelse Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup



Side 2

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalget Kulturpolitik

07-03-2018 17:00

1 (Åben) Kulturpolitik, 4. møde den 7. marts 2018 ..................................................................3



Side 3

1 (Åben) Kulturpolitik, 4. møde den 7. marts 2018
 
Sags ID: EMN-2018-01099

Resumé
Opgaveudvalget Kulturpolitik mødes for fjerde gang for at prioritere hvilke værdier og principper 
der skal med i forslaget til kulturpolitikken og nedsætte arbejdsgrupper.

Baggrund
På det fjerde møde er vi nået til den del af processen, hvor vi skal prioritere, hvad vi vil have med i 
vores forslag til en kulturpolitik. 

Arbejdspapiret - På vej mod værdier og principper - er vedlagt som bilag. Bilaget opsummerer 
opgaveudvalgets opgave samt hvordan vi definerer opgavens centrale begreber. Desuden 
præsenteres I for kulturområdets nuværende vision, som deles med fritids- og ungeområdet samt 
et par andre kommuners visioner på kulturområdet til inspiration. Endelig rummer bilaget en 
bruttoliste over centrale værdier og principper, som har været drøftet i løbet af arbejdet og i 
forbindelse med opgaveudvalgets bredere inddragende aktiviteter. 

Programmet for mødet er følgende:

 Velkommen
Mødet holdes på Kulturskolerne og leder Ulla Clausen vil give en kort introduktion til stedet.

 Rammesætning
Introduktion til opgaven med at formulere vision, værdier samt principper. Herunder 
præsentation af opsamlingen på de værdier og principper, der indtil nu har fyldt og som 
fremgår af bilaget, samt opsamling fra arbejdsgrupperne. Skriftlige opsamlinger fra 
arbejdsgrupperne er vedlagt som bilag.

 Gruppearbejde
Hvilke værdier og principper skal vi arbejde videre med i formuleringen af kulturpolitikken?

 Vision
Opstart på formulering af visionen i kulturpolitikken

 Beslutning vedrørende den videre proces
Gennemgang af planen for den videre proces samt forslag til nedsættelse af nye 
arbejdsgrupper.

 Afrunding og tak for i dag

Mødet afholdes på Kulturskolerne og der serveres mad samt kaffe, te, vand.

Indstilling
BSKUF indstiller 

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik: 

1) At udvalget drøfter værdier og principper for kulturen i Gentofte.
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2) At udvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med værdier og 
principper. Arbejdsgruppe mødes den 15. marts.

3) At udvalget afholder et ekstraordinært møde den 4. april med henblik på at arbejde videre 
med arbejdsgruppens input og forberede trykprøvningen.

4) At udvalget afvikler sit møde den 18. april som en trykprøvning af det foreløbige arbejde 
med at formulere en kulturpolitik med bred involvering af interesserede borgere og 
relevante aktører.

5) At udvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der skal bearbejde input fra trykprøvningen. 
Arbejdsgruppen mødes den 3. maj. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Arbejdspapir - på vej mod værdier og principper (2208696 - EMN-2018-01099)
2. Tilbagemelding_Arbejdsgruppen RAMMER (2208695 - EMN-2018-01099)
3. Tilbagemelding_arbejdsgruppe om UNGEKULTUR (2209600 - EMN-2018-01099)
4. Tilbagemelding_arbejdsgruppen BØRNEKULTUR (2212771 - EMN-2018-01099)
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