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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. september 2011 
 
1  Åbent         Status for Klubrumspuljen 2011 
 
004857-2011 
 
 
Resumé 

Til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget har Børn, Unge og Fritid udarbejdet en redegørelse 
over hvilke projekter under klubrumspuljen, der er bevilget midler til, samt disse projekters status. 

 
Baggrund 

Klubrumspuljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers anlæg i 

Gentofte Kommune. Der ydes tilskud til både kommunalt ejede og privat ejede anlæg. Der 

forventes medfinansiering fra klubbernes side, minimum 30% .  

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 31. maj 2010 følgende retningslinjer for 

klubrumspuljen: 

1. At Børn, Unge og Fritid bemyndiges til at udmønte puljen på baggrund af Sportsgruppens 

anbefalinger 

2. At Børn, Unge og Fritid to gange årligt (september og  januar) udarbejder en redegørelse til 

Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke projekter, der er gennemført. 

Sportsgruppen ønsker at projekter der opnår støtte fra klubrumspuljen gennemføres indenfor 
maksimalt 18 måneder. Gennemføres projekterne ikke indenfor denne tidsramme frafalder støtten 
fra klubrumspuljen og midlerne tilbageføres til klubrumspuljen. I særlige tilfælde kan der 
dispenseres fra denne tidsramme. 

Børn, Unge og Fritid har udarbejdet vedlagte redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at klubrumspuljen giver idrætsklubber i Gentofte Kommune gode 
muligheder for at søge tilskud til udførelse af mindre anlægsinvesteringer. 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at de projekter der er beviliget midler til, støtter og udvikler 
idrætslivet i Gentofte Kommune. 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Sportsgruppens ønske om en 18 måneders tidsramme for 
gennemførelse af projekter, vil bidrage til en optimering af klubrumpuljens resourcer. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At en 18 måneders tidsramme for gennemførelse med støtte fra klubrumspuljen vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Status på klubrumspuljen 26. august 2011 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. september 2011 
 
2  Åbent         Evaluering af Talentudviklingsprojekt 
 
039128-2011 
 
 
Resumé 
Talentudviklingsprojektet er blevet evalueret, og der har vist sig at være bred enighed om at 
projektet har en væsentlig betydning for talenterne. Herudover har både talenter og deres 
foreninger været med til at give en række bud på hvordan projektet fremover kan få endnu større 
betydning for talenternes udvikling. Evalueringen kan danne grundlag for en videreudvikling af 
talentudviklingsprojektet. 
 
Den samlede evaluering samt et resume af evalueringen er vedlagt i bilag.  
 
Baggrund 
I 2005 vedtog kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune sin idræts- og bevægelsespolitik, og 
satte derved for første gang eliteidræt og talentudvikling på den kommunale dagsorden. Det 
udmøntede sig i første omgang i oprettelsen af Eliteidrættens Netværk, som skulle udarbejde en 
konkret plan for udvikling af eliteidrætten i Gentofte Kommune.  
 
Netværkets arbejde blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget i 2006, og har siden da været en 
del af budgetgrundlaget for området.  
 
Med baggrund i ovenstående blev kommunens talentudviklingsprojekt udviklet og iværksat, og har 
siden 2006 været et fast tilbud for unge sportstalenter i Gentofte.  
Talentudviklingsprojektet er for 10-12 særligt talentfulde idrætsudøvere fra lokale klubber i alderen 
15-22 år. Deltagerne i projektet modtager økonomisk støtte til deres idræt, idrætsfaglig 
undervisning og deltager i teambuildingaktiviteter. Formålet med projektet er at give de bedste 
lokale talenter, de bedst mulige rammer for at udvikle deres talent, til et niveau hvor de enten kan 
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blive støttet af Team Danmark eller skabe en egentlig professionel karriere som idrætsudøver. 
Samtidig skal projektet give idrætsforeninger i Gentofte Kommune mulighed for at udvikle deres 
bedste talenter lokalt.  
Denne fokus på eliteidræt og talentudvikling har samtidig betydet, at Gentofte Kommune i 2008 
indgik et samarbejde med Team Danmark, og således i dag kan kalde sig Team Danmark 
Elitekommune.  
 
Efter fem års fokuseret arbejde med talentudviklingsprojektet har ønsket været at evaluere dets 
effekt, for også fremover at kunne sikre højest mulig kvalitet i projektet og talentudviklingen 
generelt.  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at evalueringen af talentudviklingsprojektet, giver gode muligheder 
for at udvikle og forbedre vilkårene for at være idrætstalent i Gentofte Kommune.  
Børn, Unge og Fritid vurderer, at talentudviklingsprojektet bør videreudvikles i tæt samarbejde med 
elitekommunesamarbejdet med Team Danmark. Det for at skabe bedst mulig sammenhæng i 
Gentofte Kommunes engagement i elite- og talentidræt. En tættere kobling mellem idrætsskole, 
talentordning på gymnasierne og talentudviklingsprojektet vil kunne optimere forløbene for alle tre 
grupper af deltagere. Ligeledes kan Team Danmarks erfaringerne med ligenede projekter bringes i 
spil og optimere forløbene. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget: 
 
1. At evalueringen tages til efterretning. 
  
2. At talentudviklingsprojektet fortsætter 
  
3. At videreudviklingen af talentudviklingsprojektet drøftes i styregruppen for Team Danmark 
elitekommunesamarbejdet, og herefter fremlægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Resume af Evalueringen for talentudviklingsprojektet 
 Evaluering 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. september 2011 
 
3  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Lokalhistorisk Forening 
 
029201-2011 
 
 
Resumé 
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Lokalhistorisk Forening ansøger Kulturpuljen om 30.000 kr. i tilskud til foreningens årbog Gentofte-
journalen 2011 ”Hellerup – elsket og hadet”. 

 
Baggrund 
Gentofte-journalen sætter i 2011 fokus på Hellerups tilblivelse og historie. Gennem seks forskellige 
lokalhistoriske nedslag, som spænder fra historien om Nesa, over Karen Volfs kiksefabrik på 
hjørnet af Margrethevej, til fabriksbørnene og skolen på Tuborg, Damernes Roklub, Øregård 
Gymnasium og udstykningen af området omkring Tuborg Havn. Bogen redigeres af dr. phil. Ning 
de Coninck-Smith og Harriet Tranum Jensen. Samtlige forfattere er professionelle historikere og 
kulturforskere og bidrager ulønnet. 

Bogen rummer også to erindringsglimt. Det ene er skrevet af J.P. Ipsens betroede medarbejder, 
frk. Ingeborg Dross. Heri fortæller hun om mødet med ”Hellerups grundlægger” ejendoms- og 
byggematadoren og filantropen J.P. Ipsen. Det andet er fortalt af arkitekt Jacob Rasmussen, som 
voksede op i Hellerup i 1970’erne.  

I forhold til den vedlagte ansøgning har foreningen enkelte tilføjelser til oplag og budget, men har 
ikke fremsendt en revideret ansøgning. 

Det samlede budget er på 90.000 kr. Heraf er 80.000 kr. til Strandbergs forlag for opsætning, tryk 
og distribution. Herudover er afsat 10.000 kr. til billedmateriale og korrekturlæsning. 

Foreningen bidrager selv med 50.000 kr., og Kulturpuljen ansøges om 30.000 kr. Foreningen har 
ikke oplyst, hvordan differencen på 10.000 kr. forventes dækket. 

Bogen forventes trykt i 1.000 eksemplarer. 400 eksemplarer tilfalder foreningen, og 600 
eksemplarer er til frit salg til en pris af 250 kr. Foreningen oplyser, at indtægter fra salg af bogen 
tilfalder Strandbergs forlag. 

Ansøgningen er dateret 13. maj og modtaget den 31. maj. Når ansøgningen først behandles nu, 
skyldes det, at forvaltningen forgæves har søgt oplysninger om den manglende finansiering og har 
spurgt til, om Strandbergs forlag både skal have den fulde betaling på 80.000 kr. samt overskuddet 
på salget af de 600 eksemplarer. 

Lokalhistorisk Forening har tidligere modtaget tilskud til foreningens årbøger. Senest bevilgede 
Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2009 (pkt. 4) 30.000 kr. til udgivelsen af årbogen 2008/2009 
”Bernstorff – Slægter, Slot og Park”, som udkom i december 2009. 

 
Vurdering 
Artiklerne i Lokalhistorisk Forenings skrifter er ifølge Lokalhistorisk Arkiv generelt grundige og 
gennemarbejdede, og udgivelsesserien formår at bidrage med væsentlige sider af Gentofte 
lokalhistorie.  

Emnet for årbogen 2011 om Hellerup dækker en spændende side af Gentoftes historie, som 
forventes at interessere mange gentofteborgere. Bogens disponering og struktur er gennemtænkt 
og formidler væsentlige sider af Hellerups lokalhistorie. De mange bidragsydere har en solid faglig 
baggrund og en stor indsigt i deres emner, som er med til at sikre højt fagligt niveau. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 30.000 kr. fra Kulturpuljen til Lokalhistorisk Forenings årbog 2011. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Budget 
 Synopsis 
 Kulturpiljen pr. 31. august 2011 pdf 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. september 2011 
 
4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Vangedes Venner 
 
038698-2011 
 
 
Resumé 
Vangedes Venner ansøger Kulturpuljen om 50.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med indvielsen af 
Dan Turèlls Plads den 15. oktober 2011. 

 

 
Baggrund 
En gruppe kulturelt interesserede personer i Vangede har igennem en årrække arbejdet for, at Dan 
Turèll skulle hædres med en skulptur, der skulle opstilles på Dan Turèlls Plads. Gruppen bad 
kunstneren Kenn André Stilling om at skabe et kunstværk. Skulpturen består af hele alfabetet fra A 
til Å samt tegnsætning. Det var Dan Turèlls værktøj og grundlaget for hele hans arbejde som 
digter, forfatter og debattør. 

Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 6. februar 2008 (pkt.4) orienteret om 
initiativgruppens arbejde for at få opstillet en skulptur på Dan Turèlls Plads. Kommunalbestyrelsen 
vedtog den 30. august 2010 (pkt. 10) at anlægsbevilge midler til forskønnelse af Vangede Bygade 
og nyindretning af Dan Turèlls Plads. 

Realdania har bevilget 2,9 mio. kr. til byrumsprojektet på Dan Turèlls Plads i Vangede, og 
Augustinusfonden har bevilget 500.000 kr. til skulpturen på pladsen. 

Lørdag den 15. oktober 2011 indvies den nyrenoverede Dan Turèlls Plads med skulptur og 
tilhørende bænk på 47 m. I forbindelse med indvielsen ønsker Vangedes Venner at bidrage med et 
arrangement, der har til formål at sætte fokus på det nyrenoverede byrum i Vangede. 

Der er planlagt et program over to dage, som tager udgangspunkt i Dan Turèlls værker. Fredag 
aften er der fra kl. 17-21 oplæsning og underholdning ved en række kendte danske digtere og 
forfattere. Arrangementet fungerer som en optakt til den egentlige indvielse om lørdagen. 
Lørdagens program byder på jazz og brunch, indvielsestaler samt digtoplæsning og koncerter. 
Eftermiddagen sluttes af med en koncert med Rungsted og Kreutzfeldt. Alle kunstnere medvirker 
gratis i de to arrangementer. 

Det samlede budget er på 100.700 kr. De 37.300 kr. er udgifter til scene, lys, lyd, strøm samt koda. 
Herudover er afsat 5.000 kr. til gadeudsmykning, som består af digte af Dan Turèll opsat langs 
vejen og i butiksvinduer. Derudover er budgetteret med 19.900 kr. i forplejning og transport til de 
medvirkende samt 18.500 kr. i honorar til back-up musikere. Hertil kommer udgifter på 10.000 kr. til 
toiletter, renhold og flagallé. Endelig er afsat 10.000 kr. til markedsføring. 
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Kulturpuljen ansøges om et tilskud på 50.000 kr., derudover bidrager Dan Turèll samlingen med 
5.000 kr. og Aksel Benzin med 6.000 kr. Endelig er der en forventet indtægt på salg af øl, popcorn 
og merchandise på 5.000 kr. De resterende udgifter på 34.700 kr. forventes dækket igennem 
sponsorer og fonde. 

 
Vurdering 
Det planlagte arrangement i forbindelse med indvielsen af Dan Turèlls plads består af en 
imponerende skare af anerkendte danske digtere og vil præsentere Dan Turèlls liv og værk fra 
forskellige vinkler og udtryk. 

Praksis for Kulturpuljens bevillinger er, at tilskuddet ikke overstiger de forventede indtægter, men 
da lørdagens arrangement er udendørs kan der ikke opkræves entré. Til gengæld optræder de 
medvirkende kunstnere alle gratis, hvilket udgør en stor værdi. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 50.000 kr. fra Kulturpuljen til aktiviteter i forbindelse med indvielsen af Dan Turèlls 
Plads. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Dan Turell-Kulturpuljen 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. september 2011 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051718-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
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6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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