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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
1 Åbent

Sponsoratansøgning Dansk Søredningsselskab

035434-2012

Resumé
Dansk Søredningsselskab (DSRS) ansøger om støtte til reetablering og videreudvikling af
redningsstationen Lynetten samt til uddannelse af reddere. DSRS har ikke ansøgt om et konkret
beløb

Baggrund
DSRS's virke er at assistere fritidssejlere, der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på
søen. Det kan eksempelvis dreje sig om grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignenede,
det vil sige situationer som kan udvikle sig i livstruende retning, hvis der ikke ydes hjælp i tide.
DSRS ser deres funktion som forebyggende søredning.
DSRS har på nuværende tidspunkt otte redningsstationer placeret på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Ambitionen for DSRS er, at de i 2016 er landsdækkende.
DSRS modtager donationer fra kommuner, fonde og opkræver kontingent fra private
medlemsskaber. Kontingentet lyder i 2012 på 550 kr. Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune
har støttet DSRS med hhv. 10.000 kr som engangsbeløb og 2.500 kr. årligt.

Vurdering
DSRS station Lynettens aktionsradius strækker sig fra Vedbæk havn til Brøndby havn og dækker
derfor havnene i Skovshoved og Hellerup, hvor mange af Gentofte Kommunes fritidssejlere er
hjemmehørende.
Gentofte Kommune ønsker at skabe gode rammer for et aktivt fritidsliv for borgerne.
Tilstedeværelsen af DSRS skaber tryghed for de fritidssejlere, der sejler i Øresund og ikke mindst
langs kommunens kyststrækning.
BUF vurderer, at det er relevant at støtte op om DSRS's arbejde.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur og Fritidsudvalget:
At sagen drøftes.

_________________________
Bilag
Ansøgning om sponsorat for Dansk Søredningsselskab
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
2 Åbent
Badminton

Ansøgning om midler til etablering og drift af et talentkraftcenter i

040567-2012

Resumé
Skovshoved Idrætsforening (SIF Badminton) og Gentofte Badminton Klub (GBK) søger om tilskud
til oprettelse og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark for områdets mest
talentfulde spillere, som har lysten og viljen til at prøve det fulde talent af.
Målet med talentkraftcentret er at udvikle de bedste talenter i den nordlige del af storkøbenhavn,
således at de senere kan begå sig på Badminton Danmarks landholdstræning i Brøndby og på sigt
udvikle sig til topspillere i verdenseliten. De involverede foreninger får stillet et antal pladser til
rådighed for deres mest talentfulde spillere.
Fællestræningen forestås af idrætsprofilen Peter Gade, som indstiller en succesfuld
badmintonkarriere ved udgangen af 2012. Der vil være 3 – 4 ugentlige fællestræninger, fordelt
mellem de to foreningers respektive lokaliteter. Herudover vil der også være fokus på individuel
rådgivning, målsætning, life skills og fysisk træning.
Peter Gade har endvidere indvilliget i at deltage i 4-6 events i Gentofte Kommune årligt.
Talentkraftcentret starter op i 2013 og fungerer i første omgang frem til udgangen af 2015, idet
kontinuiteten i talentarbejdet er central for at udvikle kommende topspillere. Foreningerne søger
om et årligt tilskud på 250.000 kr. til centret.

Baggrund
GBK, SIF og Charlottenlund Badminton Klub modtog i 2011 30.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt
og motion til et pilotprojekt omkring fællestræning for foreningernes talenter i sæsonen 11/12 med
Peter Gade som træner.
Projektet blev en succes og er medvirkende årsag til, at GBK og SIF nu søger om midler til
etablering og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark.
Der er ikke kapacitet på landsholdscentret i Brøndby til i større grad, at medvirke til udviklingen i
den afgørende fase fra national talentspiller til international medaljekandidat. Badminton Danmark
arbejder derfor i samarbejde med områdets foreninger på at få skabt en platform for
talentudvikling, hvor en større gruppe af talenter får mulighed for at få udfoldet deres talent.
Det er vigtigt for Badminton Danmark og ikke mindst de involverede foreninger, at talentkraftcentret
skal være en del af lokalmiljøet, således at det indgår i en konstruktiv interaktion med det
fundament, det hviler på, og det samtidig udgør en kulturbærende funktion.
Badminton Danmark og foreningerne ser det som en unik mulighed at få tilknyttet Peter Gade, som
i kraft af egen karriere har en masse værdifuld viden og mange erfaringer, som kan komme de
unge talenter til gode. Peter Gade er indskrevet på badminton forbundets fast track uddannelse for
nuværende og tidligere elitespillere.
Der er budgetteret med årlige udgifter på mellem 610.000 - 660.000 kr. heraf dækker GBK/SIF
240.000 - 290.000 kr. og Badminton Danmark 60.000 kr.
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Vurdering
Etableringen af et talentkraftcenter i Gentofte Kommune med deltagelse af to af kommunens
badmintonklubber giver på sigt en række udviklingsmuligheder for sporten lokalt. Foreningerne kan
i fællesskab skabe virkelig gode rammer og vilkår for kommunens talenter med en kendt
idrætsprofil som Peter Gade i spidsen.
BUF ser det endvidere som et stort aktiv, at Peter Gade har indvilliget i at deltage i 4 – 6 events
årligt i kommunen. Peter Gade er et kendt og respekteret idrætsnavn, som kan være med til at
inspirere og motivere børn og unge til et aktivt idrætsliv.
Tiltaget understøtter også flere af målsætningerne i idræts- og bevægelsespolitiken om bl.a. at:
 understøtte kommunens eliteklubber i deres talentarbejde
 skabe rammer for tværgående samarbejde klubberne imellem
 vil styrke foreningerne i at fastholde de unge i foreningerne

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur og fritidsudvalget:
At ansøgningen fra GBK og SIF imødekommes.

_________________________
Bilag
Kraftcentre Badminton - Peter Gade projekt

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
3 Åbent

Ansøgning udviklingspuljen for idræt og motion, SISU

040157-2012

Resumé
SISU søger om et tilskud på 60.000 kr. til dameholdets deltagelse i EuroCup 2012. Kampene i
EuroCup skal spilles i Rusland, Frankrig og Rumænien. SISU vurderer, at klubbens samlede
omkostninger ved deltagelse beløber sig til 300.000 kr.
Derudover søger SISU om yderligere tilskud til deltagelse i EuroCup i 2011. Klubben fik et tilskud
på 30.000 kr. fra udviklingspuljen for idræt og motion, men udgifterne blev højere end forventet,
derfor søges der om supplerende støtte, bagudrettet.
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Baggrund
Der er i 2012 afsat 243.000 kr. til udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt
elitearbejde og herfra resterer 80.000 kr. som uforbrugte midler. Der ydes højest 30.000 kr. i tilskud
pr. år pr. projekt.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at SISUs damehold deltagelse i EuroCup 2012 bør støttes med
30.000 kr. fra udviklingspuljen for idræt og motion.
I henhold til retningslinjerne for udviklingspuljen for idræt og motion er det ikke muligt at tildele et
projekt midler udover 30.000 kr., og derfor vurderer Børn, Unge og Fritid, at der ikke kan tildeles
supplerende støtte til SISUs deltagelse i EuroCup 2011.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1) At der ydes et tilskud på 30.000 kr. til SISUs dameholds deltagelse i EuroCup 2012
2) At SISUs ansøgning om yderligere tilskud til dækning af underskud i forbindelse med deltagelse
i EuroCup 2011 afvises

_________________________
Bilag
Ansøgning til Udviklingspuljen for Idræt og Motion, SISU Eurocup 2011.pdf
Ansøgning til Udviklingspuljen for Idræt og Motion, SISU Eurocup 2012.pdf

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
4 Åbent

Ansøgning udviklingspuljen for Idræt og Motion, Gentofte Volley

040155-2012

Resumé
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Gentofte Volley Klub søger om et tilskud til deltagelse i Europa Cup - CEV Challenge Cup. Første
runde spilles mod Grodno fra Hviderusland på hjemmebane den 20.-21. oktober 2012 med
returopgør i Grodno den 2.7-28. oktober. Gentofte Volley Klub opgører det det anslåede
underskud i forbindelse med deltagelse i første runde af CEV Challange Cup til at beløbe sig
på 53.400 kr. Dette beløb indeholder 16 flybilletter til Gentofte Volley Klub samt afholdelse af
udgifter til forplejning og logi i forbindelse med Grodno-holdets besøg.
Det er klubbens ligaherrehold, der skal deltage og holdet har i 2012 vundet sølv ved
Danmarksmesterskaberne.
Det er ikke muligt, at afholde hjemmebanekampen i Kildeskovshallen, derfor ønsker Gentofte
Volley Klub tilsagn til økonomisk støtte til leje af halfacilitet i en anden kommune.

Baggrund
Der er i 2012 afsat 243.000 kr. til udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt
elitearbejde og herfra resterer 80.000 kr. som uforbrugte midler. Der ydes højest 30.000 kr. i tilskud
pr. år pr. projekt.
Gentofte Volley Klub har oplyst, at budgettet for deltagelse i turneringen er som følger:

Udgifter:
Flyrejse CPH-Grodno retur 16x2.000

kr. 32.000

Gentofte Hotel 6x400x3

kr. 19.200

Måltider i øvrigt 16x75x6

kr. 7.200

I alt

kr. 58.400

Indtægter:
Billetsalg

kr. 5.000

Underskud:

kr. 53.400

Børn, Unge og Fritid arbejder sammen med Gentofte Volley Klub på at finde en løsning til
afholdelse af hjemmekamp i Bakkegårdshallen.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Volley Klubs ligaherreholds deltagelse i CEV Challenge
Cup bør støttes med 30.000 kr. fra udviklingspuljen for idræt og motion.

Side 7 af 7

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes et tilskud på 30.000 kr. til Gentofte Volley Klubs ligaherreholds detagelse i CEV
Challenge Cup

_________________________
Bilag
Gentofte Volley ansøgning om tilskud til Europa Cup 2012/13

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
5 Åbent

Gentofte Sportspark - etablering af lethal til rulleskøjtesport mv.

057339-2010

Resumé
Indstilling til byplanudvalget om igangsættelse af lokalplansproces med henblik på etablering af
lethal til rulleskøjtesport og andre aktiviteter

Baggrund
I forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2011 blev der afsat 2.000.000 kr. til opførelse af
en overdækning af rullehockeybanen. Herefter kaldet lethal. Der er endvidere afsat 1 million kr. til
et klubhus til Gentofte Rulleskøjteklub i forbindelse med fase 2, og endelig ligger der i
ændringsforslaget til budget 2013 -16 yderligere 3 mio.kr.
Rulleskøjteklubben og atletikforeningen Gentofte Idrætsklub har været meget aktive medspillere i
bestræbelserne på at få skabt faciliteter, der muliggør udøvelsen af deres sport hele året. De har i
samarbejde med Gentofte Kommune og CEBRA arkitekter udviklet et ambitiøst forslag til en lethal
med integreret klubhus, der både kunne bruges af rulleskøjteklubbens og atletikklubbens mange
forskellige brugergrupper, samt af børnehaver, GFO’er, skoler og andre der ønsker at udøve deres
sport under tag.
Klubberne har søgt om fondsmidler flere steder, men uden resultat. Det var ellers planen, at
udarbejde lokalplanstillæg og at udbyde byggearbejdet i totalentreprise i første halvår af 2012.
Lethallens indhold og placering
Forventningerne til lethallen er herefter i samarbejde med rulleskøjteklubben nedjusteret, og
forslaget er optimeret til at rumme en bandebane i beton, opvarmet klubhusfacilitet og depoter med
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tilskuerpladser oven på. Depoterne indrettes med flere adskilte rum, der muliggør aflåst opbevaring
af fx legeredskaber til børnehavebørn, udstyr til skoleidræt, og andre mulige brugergrupper. Der vil
være adgang til toiletter fra hallen og udefra, således at toiletterne kan benyttes uafhængigt af
klubhusets øvrige brug. Lethallen er uopvarmet og uisoleret, men med en grundisoleret bane af
slebet beton, så man undgår is på banen i frostperioder. Den vil året rundt kunne bruges af
børnehaver og andre fritidsbrugere.
Gentofte Stadion forestår drift og administration af lethallen i lighed med stadions andre bygninger
og idrætsanlæg,
Lethallen, der placeres på ”Det mellemhøje”(se kortbilag) får en højde på ca. 6 meter ud mod ”Ved
Stadion”. Ved kip, der vender op mod ”Det høje”, der ligger ca. 5 meter over ”Det mellemhøje”, får
lethallen en taghøjde på ca. 11-12 meter. (se snit bilag). Den store tagflade tænkes begrønnet med
sedum-mos, da det på den måde vil spille meget fint sammen med områdets store grønne flader,
og i øvrigt understøtte LAR projektet på Gentofte Sportspark ved at kunne opsuge regnvandet, og
forsinke afledning af vand fra taget. I forbindelse med hallens opførelse vil muligheden for
alternative energiformer blive undersøgt og overvejet.
Lokalplansforhold
I den eksisterende lokalplan for området, var der forudsat, at lethallen skulle bygges der hvor
rullehockeybanen lå. På grund af LAR projektet blev det imidlertid nødvendigt at flytte banen til det
mellemhøje. Derfor, og på grund af andre kommende nye tiltag på området, er det nødvendigt at få
lavet en ny lokalplan for området.
Under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen beslutter at afsætte supplerende midler til
udførelse af lethallen i budgettet for 2013, skal lokalplansprocessen nu iværksættes.
Tidsplan
Såfremt lokalplansarbejdet opstartes i oktober/november 2012 kan en endelig lokalplan vedtages i
maj 2013, og byggeriet af lethallen kan udføres hen over sommeren og ibrugtages i efteråret 2013.
Bilag:
B1 plan, B2 plan opstalt, B3 Situationsplan, B4 snit opstalt, B5 visualisering af hallen.
B6 Kortbilag over Sportsparken fase 2.
B7 Referat af møde med Gentofte Rulleskøjteklub.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer at etablering af lethal til rulleskøjteklubben vil gøre en stor forskel for
rulleskøjteklubbens virke, der blandt andet omfatter skaterhockey, kunstrulleskøjteløb, familiesport
og roller derby og at lethallen i øvrigt kan bruges af mange forskellige brugere i forskellige aldre.
Dette gælder, fx volleyball, basketball og floorball samt børnehaver, skoler og GFO’er, der kan
dyrke udendørs aktiviteter under tag. Hallen vil endvidere være en væsentlig facilitet i den vide
udvikling af ungemiljøer og indførelsen af en times motion om dagen for alle børn og unge i
Gentofte kommune.
Gentofte Ejendomme vurderer, at lethallen på trods af det store volumen er udformet således, at
den med det grønne tag på den store flade ud mod Ved Stadion vil placere sig fint i landskabet,
samtidig med at den udgør endnu et nyt element i den bygningsmæssige mangfoldighed på
stadionområdet.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller
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Til Kultur - og fritidsudvalget:
1, At den reviderede plan for Gentofte Sportspark med den viste lethal til rullehockey mv.
vedtages.
2, At anmode om at det nødvendige plangrundlag tilvejebringes, så man kan få den bygget hurtigst
muligt.

_________________________
Bilag
B1 Plan
B2 Plan Opstalt
B3 Situationsplan
B4 Snit Opstalt
B5 Visualisering af lethal til rulleskøjteløb og andre udendørs bandebane idrætter
B6 Kortbilag over Sportsparken fase 2
B7 Referat af møde med Gentofte Rulleskøjteklub

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
6 Åbent
Vangede Bibliotek. Forslag til brugen af stueetagen og etablering af
nøglebibliotek.
014646-2012

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for forslag til brugen af stueetagen på Vangede Bibliotek og
forslag om etablering af Vangede Bibliotek som nøglebibliotek.
Kultur- og Fritidsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt planer for indretning af Vangede
Biblioteks stueetage til endelig godkendelse.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2012 (pkt. 7), at der skulle udarbejdes
et forslag til indretning af stueetagen ved Vangede Bibliotek, samt et forslag til etablering af et
nøglebibliotek. Forslaget til indretning af stueetagen skulle udarbejdes i samarbejde med
foreninger og borgere i Vangede.
Der har været afholdt 2 borgermøde i Vangede, og på baggrund af disse har Gentofte
Bibliotekerne og Vangedes Venner udarbejdet et fælles forslag, hvor stueetagen i Vangede
Bibliotek indrettes til en café drevet af Vangedes Venner. Desuden vil Vangedes Venner og
Vangede Bibliotek samarbejde om udvikling af aktiviteter i huset, og det planlægges, at der i løbet
af dagen vil være aktiviteter målrettet forskellige alderssegmenter.
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Endvidere foreslås det, at Vangede Bibliotek etableres som et nøglebibliotek, baseret på erfaringer
fra Jægersborg Bibliotek, der åbnede som nøglebibliotek den 15. august 2011.

Vurdering
En café på Vangede Bibliotek, drevet af Vangedes borgere via Vangedes Venner, vil generelt øge
kvaliteten af et biblioteksbesøg for bibliotekets faste brugere. Samtidig kan caféen tiltrække nye
målgrupper, og på den måde bidrage positivt til et lokalt mødested i Vangede.
Endvidere understøttes ideen om at etablere Vangede Bibliotek som nøglebibliotek af, at
Vangedes Venner er involverede i udviklingen og afviklingen af aktiviteterne i huset. Det er
forventeligt at borgerne med dette forslag vil bruge biblioteket i Vangede i endnu højere grad end
tidligere.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At der udarbejdes arkitekttegninger over stueetagen på Vangede Bibliotek indeholdende en café
drevet af Vangedes Venner.
2. At der etableres nøglebibliotek på Vangede Bibliotek.

_________________________
Bilag
Notat Vangede Bibliotek

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
7 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 3. oktober til 7. november 2012:
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• Bernstorff Divisionen fylder 80 år og det fejres lørdag den 6. oktober på Ermelundssletten.
• Gentofte Barokdage fra mandag den 22. oktober kl. 19.30 på Charlottenlund Slot. Barokdagene
fortsætter til den 28. oktober.
• Åbent Hus onsdag den 24. oktober kl. 18-22 i Rådhushallen.
• Velgørenhedsarrangement med Zumba lørdag den 27. oktober kl. 14-16 i Rådhushallen.
• Line Skywalker Karlström udstiller fra lørdag den 27. oktober i Traneudstillingen, fernisering kl.
14-16. Udstillingen fortsætter til den 8. december.
• Gentofte Børnekulturuger fra søndag den 28. oktober kl. 10.30 på Ordrupgaard.
Børnekulturugerne fortsætter til den 11. november.
• Gentofte Concert Band spiller koncert søndag den 28. oktober kl. 15 i Rådhushallen.
• Koncert for børn onsdag den 7. november kl. 10 i Rådhushallen i forbindelse med
gentoftebørnenes egen sang – Her er plads til dig.

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 03. oktober 2012
8 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
058259-2011

_________________________
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 03. oktober 2012
9 Lukket

Sag på dagsordenen

058259-2011

_________________________
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