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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Dagsorden til  
møde i 

Kultur- og fritidsudvalget  
Dagsorden åben 

Mødedato 11. august 2010 
Mødetidspunkt 16.30 

Mødelokale Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte, Kommandantskabet 
(den røde træbygning) mødet starter med rundvisning v/ Lasse Harkjær 
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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  11. august 2010 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Delevaluering i Gentofte Kommune af DBU Københavns projekt Frafald 
2 Orientering om klublokaler i Hellerup Havn 
3 Ansøgning fra Gentofte Kino om forhøjelse af driftstilskud 
4 Indretning af Hovedbiblioteket. Fortsat drøftelse 
5 Etablering af formidlingscenter Garderhøj 
6 Øregaard Museums årsberetning og årsrapport for 2009 
7 Ansøgning til Kulturpuljen om ekstra bevilling til Børnekulturpuljen 
8 Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor 
9 Ansøgning til Kulturpuljen til Lommefilmsfestival 
10 Ansøgning til Kulturpuljen til Nytårskoncert 
11 Ansøgning til Kulturpuljen fra Messiaskirkens Koncertkor 
12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
13 Gentoftekunstneren 2011 
14 Sag på dagsordenen 
15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
1  Åbent         Delevaluering i Gentofte Kommune af DBU Københavns projekt 
Frafald 
 
034228-2008 
 
 
Resumé 

DBU København gennemfører i samarbejde med en række storkøbenhavnske kommuner projekt 
Frafald. Projektets formål er, at fastholde og rekrutere både drenge og piger i alderen 12 til 19 år. 
Projektet startede 1. oktober 2008 og afsluttes 30. november 2010. 

DBU København har udarbejdet en delevaluering med fokus på projektet i Gentofte Kommune. 
Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af denne delevaluering tage stilling til bevilling af anden 
rate af støtte til projektet på 33.880 kr. 

 
Baggrund 

Københavns Boldspils-Union lavede i 2007 i samarbejde med "Center for Ungdomsstudier og 
Religionspædagogik" en undersøgelse af frafaldet blandt fodboldspillere i alderen 12 - 19 år. 
Undersøgelsen viste, at fodboldklubberne mister 80% af ungdomsmedlemmerne fra de er 12 år til 
de bliver 19 år. 

Projekt Frafalds formål er, at fastholde og rekrutere både drenge og piger i denne aldersgruppe. 
Succeskriteriet er at øge den samlede mængde udøvere med 15% over de to år projektet skal 
løbe. Dette skal bl.a. ske ved at inddrage endnu flere børn og unge i foreningslivet, at trække dele 
af den uorganiserede fodbold ind i foreningerne og udstyre klubberne med kompetencer, som gør, 
at børnene finder det attraktivt at benytte sig af klubbens tilbud. 

I Gentofte Kommune medvirker 6 foreninger (B1903, Gentofte Vangede Idrætsforening, HIK, IF 
Gentofte 05, Jægersborg Boldklub og Skovshoved Idrætsforening). 

Udover Gentofte Kommune bliver projektet afholdt i følgende kommuner: København, Hvidovre, 
Rødovre, Tårnby, Dragør og Frederiksberg.  

Delevalueringen fra DBU København viser i forhold til projektets mål: 

- at der for aldersgruppen 13-18 årige drenge og piger indtil videre har været en fremgang i 
Gentofte Kommune på 14.5 %. 

- at der har været afholdt kurser for ledere og trænere om projekt Frafalds arbejdsform, erfaringer 
og muligheder. Fire af seks fodboldklubber har deltaget i kurserne. 

DBU København forslag desuden at følgende tiltag vil kunne styrke rekruttering og fastholdelse af 
unge i fodboldklubberne yderligere: 

- Kulturforandringer i de eksisterende klubber eller etablering af nye fodboldklubber. 
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- Øget Kommunal prioritering af indsatsen for unges deltagelse i idræt. Blandt andet 
gennem ændrede regler for fordeling af tilskud og brug af faciliteter. 

- Uddannelse af træner og ledere i at forstå og håndtere unge. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 7. januar 2009, at bevilge 33.880 kr. 
projekt Frafald i 2009. I 2010 har Gentofte Kommune modtaget en delevaluering fra DBU 
København af projekt Frafald. Denne evaluering skal danne grundlag for bevilling af 33.880 kr til 
projekt Frafald i 2010. Projektet har financiel dækning af den samlede ramme til  idræts- og 
bevægelsespolitikken. 

 
Vurdering 

Skole og Fritid vurderer, at projekt Frafald bidrager positivt til udviklingen af forholdene for unge i 
fodboldklubberne og derigennem øger antallet af unge som vælger at spille fodbold i 
idrætsforeninger i Gentofte Kommune.  

Skole og Fritd anbefaler, at der ydes tilskud til projekt Frafald i 2010 på i alt 33.880 kr. 

 
Indstilling 

Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes tilskud på 33.880 kr. til projekt Frafald i 2010 med finansiel dækning fra idræts- og 
bevægelsespolitikken. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Delevaluering af DBU Københanvs Projekt Frafald i Gentofte Kommune 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
2  Åbent         Orientering om klublokaler i Hellerup Havn 
 
003351-2007 
 
 
Resumé 

I Hellerup Havn har følgende idrætsforeninger hjemme i Palladiumkomplekset: Hellerup 
Dameroklub, Hellerup Fægteklub, Hellerup Roklub, Hellerup Sejlklub og Kajakklubben Nova. I 
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2007 blev der udarbejdet et skitseforslag til modernisering og renovering af Palladiumkomplekset. 
Skitseforslaget og dets baggrund præsenteres her. 

 
Baggrund 

I 2006 blev der af Byg Op afsat 0,5 mio. kr til en grundig forundersøgelse af bygningstilstanden og 
renoveringsbehovet i det såkaldte Palladiumskompleks på Hellerup Havn. Denne forundersøgelse 
dannede baggrund for det videre arbejde. 

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde, den møde 26. marts 2007, anlægsbevilling til 
rådgiverudgifter for at få udarbejdet et skitseforslag for modernisering af klubfaciliteterne på 
Hellerup Havn. 

I 2007 blev der indledt dialog med de seks klubber med godt 2000 aktive medlemmer (Hellerup 
Sejlklub, Hellerup Roklub, Kajakklubben Nova, Hellerup Dameroklub, Hellerup Kajakklub og 
Hellerup Fægteklub) om behov og ønsker for deres faciliteter. Formålet var at få et kvalificeret 
beslutningsgrundlag, til drøftelse af fremtidssikring af klubfaciliteterne samtidig med at Byg Op 
skulle gennemføre renovering i Hellerup Havn. 
  
Der blev afholdt to workshops den 13. marts og 26. april 2007 med klubberne, samt flere bilaterale 
møder med klubberne. Resultatet af disse møder blev et skitseforslag, som både skulle sikre 
renovering af bygningen på knap 5000 m2, samt en modernisering og udbygning af klubbernes 
faciliteter og desuden forbedre de fælles rammer for klublivet på havnen. En renovering og 
modernisering skulle gennemføres over to-tre år for at sikre klubbernes aktiviteter i byggeperioden 
og samtidig bevare mulighed for en fornuftig arbejdsgang. Dette skitseforlag er vedlagt. 
 
Det samlede forslag, som ville imødekomme alle de dengang formulerede behov og ønsker blev i 
2007-priser anslået af rådgiver til ca. 64 mio. kr., hertil ville komme Byg Op arbejder for 6-8. mio. 
kr.  
  
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. juni 2007 blev skitseforslaget præsenteret og indstillet 
til drøftelse vedrørende budgettet for 2008 og overslagsårene. Palladiumprojektet har ikke været 
på Kultur- og Fritidsudvalget siden og indgik ikke i budgettet for 2008 eller overslagsårene. 
  
Siden 2008 er der blevet gennemført Byg Op projekter i Hellerup Havn i form af istandsættelse af 
et etagedæk, renovering af en terrasse og et igangværende ventilationsprojekt ved Hellerup 
Fægteklub. 

I 2008 vurderede Byg Op, at der samlet set vil være behov for 6,4 mio. kr. til Byg Op arbejder på 
Hellerup Havn. Vurderingen er fortaget på baggrund af bygningernes størrelse (m2), samt en 
overordnet vurdering af bygningernes tilstand i forhold til en pris for vedligeholdelse pr. 
m2. Vurdering på 6,4 mio. kr. er beregnet med udgangspunkt i den oprindelige Byg Op-strategi. 
Fra 2010 er Byg Op-strategien ændret.  Her fokuseres der på at sikre den forebyggende 
vedligeholdelse samt på hvilke opgaver, der er vigtigst at løse. En fornyet bygningsgennemgang 
med udgangspunkt i den nye strategi formodes at ville give et anden vurdering af udgifterne til 
renovering af klubhusene i Hellerup Havn. 

  
 
Vurdering 
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Skole og Fritid vurderer, at Palladiumprojektet er relevant for det nye Kultur- og Fritidsudvalg at 
være orienteret om. 

 
Indstilling 

Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Palladiumkomplekset Hellerup 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
3  Åbent         Ansøgning fra Gentofte Kino om forhøjelse af driftstilskud 
 
010904-2010 
 
 
Resumé 
Gentofte Kino ansøger om en forhøjelse af det årlige driftstilskud med 120.000 kr. 

 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 10. marts 2010 (pkt. 10) ansøgning fra 
Gentofte Kino v. Erik Hamre om 350.000 kr. i støtte til indkøb af digitalt udstyr, samt 
dækningsgaranti af banklån på 300.000 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget afslog tilskud på 350.000 kr. til køb og installation af nyt digitalt udstyr. 
Udvalget udskød behandling af ansøgning om dækningsgaranti af banklån på 300.000 kr. til 
Gentofte Kino v. Erik Hamre, idet udvalget ønskede at afvente det kommende filmforlig.  

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 31. maj 2010 (pkt. 38) fornyet ansøgning fra 
Gentofte Kino om en samlet udbetaling af resterende driftstilskud for 2010 på 344.166,60 kr. samt 
et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. til indkøb af digitalt udstyr. Kommunalbestyrelsen 
besluttede enstemmigt at afslå Gentofte Kinos ansøgning om tilskud på 500.000 kr. samt at 
bevilge det resterende driftstilskud som en engangsydelse og tilbyde sikkerhed for et lån til indkøb 
af digitalt udstyr mod en række forpligtelser.  

Gentofte Kino v. Erik Hamre oplyste den 9. juni 2010, at det digitale udstyr vil blive installeret og 
accepterede den 17. juni vilkårene for udbetaling af resterende driftstilskud, som er udbetalt. 
Gentofte Kino v. Erik Hamre ønskede ikke at benytte tilbuddet om garanti for sikkerhed til et lån. 
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Gentofte Kino v. Erik Hamre fremsendte den 23. juni 2010 et brev indeholdende støtteerklæringer 
til Gentofte Kino fra en række borgere samt et nyt resultatbudget for perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2010 udfærdiget den 18. juni 2010. I dette budget budgetteres fortsat med et tilskud på 
650.000 kr. til indkøb af digitalt udstyr og et positivt resultat på 197.421 kr. 

I en mail den 27. juli 2010 forespørges Gentofte Kino v. Erik Hamre, om der er yderligere 
oplysninger i sagen.  

I brev dateret 26. juli 2010, modtaget den 27. juli, oplyser Erik Hamre, at der er indsamlet 2.500 
underskrifter fra borgere, der støtter op om biografen. Derudover har Gentofte Kino indsamlet 
400.000 kr., samt opnået et privat lån, der har finansieret udbetalingen på en leasingaftale. Det 
oplyses endvidere, at den færdige installation har været dyrere end forventet, idet det har været 
nødvendigt at foretage en række investeringer bl.a. køleanlæg i operatørrummet. 

Gentofte Kino v. Erik Hamre ansøger i brevet om en forhøjelse på 120.000 kr. af det årlige 
driftstilskud svarende til de forøgede udgifter i forbindelse med leasing af digitalt udstyr til biografen 
samt renovering af operatørrum. Der er ikke vedhæftet nogen dokumentation for den forøgede 
årlige udgift. 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 5. december 2007 (pkt. 5) en ansøgning fra 
Gentofte Kino om at forhøje det årlige tilskud til nødvendige investeringer på 350.000 kr. til et årligt 
driftstilskud dækkende udgifterne til husleje, el og varme. Udvalget besluttede at forøge tilskuddet 
til 550.000 kr. til at dække udgifterne til husleje, el og varme og at beløbets størrelse ikke gøres 
variabel i forhold til Gentofte Kinos udgifter til husleje, el og varme.  

I 2010 modtager Gentofte Kino 590.000 kr. i tilskud fra Gentofte Kommune, idet beløbet 
prisreguleres. I det nyeste budget dateret 18. juni 2010 er lokaleudgifter angivet til 553.820 kr.  

 
Vurdering 
Det anbefales at fastholde Kommunalbestyrelsens beslutning af 31. maj 2010 om ikke at yde 
Gentofte Kino støtte til digitalt udstyr. 

Det anbefales endvidere at fastholde Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 5. december 2007 
om fastsættelse af tilskud til Gentofte Kino på 550.000 kr. (2007) til dækning af udgifter til husleje, 
el og varme.  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Gentofte Kinos ansøgning om forhøjelse af det årlige driftstilskud afslås. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Brev fra Gentofte Kino af 23. juni 2010 inklusiv budget af 18. juni 2010 
 Brev fra Gentofte Kino af 26. juli 2010. Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud 
 Re: Til lykke med det digitale udstyr 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
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4  Åbent         Indretning af Hovedbiblioteket. Fortsat drøftelse 
 
027156-2010 
 
 
Resumé 
Der er udarbejdet forslag til prioritering af helhedsplanen for nyindretning af Hovedbiblioteket samt 
forslag til finansiering af en café. 

 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 6. juni 2010 (pkt. 1) et oplæg til en helhedsplan 
for nyindretning af Hovedbiblioteket. Udvalget udbad sig et forslag til finansiering af nyindretningen 
samt en undersøgelse af, om caféen kan drives i samarbejde med Job- og Aktivitetscenteret. 

Udvalget havde endvidere bemærkninger vedr. den budgetterede pris, en prioritering af tilbud til 
unge i forbindelse med nyindretningen og et forslag om at udføre helhedsplanen trinvis frem for at 
gå på kompromis med kvaliteten.  

Helhedsplanen omfatter 4 hovedområder: Nyindretning af Voksenafdelingen, Etablering af møde- 
og studiefacilliteter på 1. salen, indretning af cafe samt et gitter til at lukke af mellem 
Øregårdssalen/foyeren og resten af biblioteket. Udførelse af den samlede helhedsplan er 
budgetteret til 8.470.000 kr.  

Gentofte Bibliotekerne foreslår som 1. prioritet at etablere en café i samarbejde med Job- og 
Aktivitetscentret. Som henholdsvis 2. og 3. prioritet anbefales nyindretning af Voksenafdelingen 
samt indretning af møde- og studiefaciliteter på 1. salen. Det foreslåede gitter til at lukke af mellem 
Øregaardssalen/foyeren og resten af biblioteket anbefales ikke, da det ikke umiddelbart er en 
løsning, som kommer brugerne til gode.  

Forslag til finansiering af café  

Udgifterne til etablering af caféen er budgetteret til 4.455.000 kr. men foreslås reduceret til 
2.600.000 kr. ved at udelade den foreslåede lyssætning, samt bevare det eksisterende møblement 
og indarbejde køkkendepotet i selve cafeområdet.  

Overførsel af mindreforbrug i forbindelse med indførelse af selvbetjening 
på Hovedbiblioteket og i bydelsbibliotekerne  

0,5 mio. kr. 

Bibliotekernes budget til inventar og it budget 2010 0,8 mio. kr. 

Uforbrugte lønudgifter til Aktivitetshus budget 2010 0,4 mio. kr. 

Fonde 0,9 mio. kr. 

I alt 2,6 mio. kr. 

Drift af café i samarbejde med Job- og Aktivitetscenteret 

Gentofte Bibliotekerne og Job- og Aktivitetscentret har drøftet mulighederne og vilkårene for et 
samarbejde omkring cafédrift på Hovedbiblioteket. Overordnet er det Gentofte Bibliotekerne, der 
etablerer caféområdet og afholder de økonomiske udgifter hertil, og det er Job- og 
Aktivitetscenteret, der driver caféen.  

Job- og Aktivitetscenteret betaler ikke husleje til Gentofte Bibliotekerne, og Gentofte Bibliotekerne 
betaler ikke løn til Job- og Aktivitetscenteret. Job- og Aktivitetscenteret står for driften af caféen, og 
et eventuelt overskud kan indgå til betaling af køkkenmaskiner, redskaber, køleskab etc. Job- og 
Aktivitetscenteret står for indkøb af varer og benytter her egne leverandører. 
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Vurdering 
Gentofte Bibliotekerne har prioriteret indretningen af en café som det væsentligste delelement i 
helhedsplanen, hvilket er i overensstemmelse med brugernes ønsker. Forslaget til indretningen af 
caféen er reduceret med udgifterne til belysning og nyt inventar, og det samlede budget er dermed 
reduceret væsentligt. Det vurderes at indretning af en café – i forhold til de øvrige forslag i 
helhedsplanen - vil have den væsentligste betydning for udvikling for brugernes benyttelse af 
huset. Endvidere vurderes det, at det nuværende inventar kan anvendes, og at det vil være muligt 
for biblioteket at udskifte dette indenfor en årrække.  

Gentofte Bibliotekerne har i samarbejde med Job- og Aktivitetscentret udarbejdet en præsentation 
af samarbejdet, hvor indretning og vedligehold af caféen er bibliotekets ansvar, medens drift, 
personale og regnskab for cafévirksomheden er Job- og Aktivitetscentrets ansvar.   

Af de øvrige forslag i helhedsplanen vil især nyindretningen af Voksenafdelingen medføre, at 
Hovedbiblioteket - efter Børnebibliotekets nyindretning - i højere grad vil fremstå som et harmonisk 
hele. Med en nyindretning af Voksenafdelingen vil biblioteket imødekomme brugernes ønsker om 
både områder til stilhed og fordybelse, og områder hvor flere kan sidde sammen og indgå i 
gruppearbejder.  Dette forslag kan med fordel indgå i drøftelserne af budget 2011.  

Det anbefales, at Gentofte Bibliotekerne afsøger mulighederne for at finansiere det resterende 
beløb til caféen med fondsmidler og indhenter konkrete tilbud på indretning af caféen, som 
foreslået.   

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At sagen drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 NOTAT  Indretning af Hovedbiblioteket. Fortsat drøftelse 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
5  Åbent         Etablering af formidlingscenter Garderhøj 
 
037942-2010 
 
 
Resumé 
Der er udarbejdet oplæg om etablering af et formidlingscenter på Garderhøjfortet. 

 
Baggrund 
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Kultur- og Fritidsudvalget afholdt møde den 21. maj 2008 (pkt. 12) på Garderhøjfortet, hvor 
Garderhøjfondens formand Christian Eugen-Olsen orienterede om fortets historie og den 
omfattende renovering af fortet, der er foretaget af Garderhøjfonden med tilskud fra private fonde.  

På det efterfølgende møde den 4. juni 2008 (pkt.1) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at 
oversende ønsket om at reservere 1 mio. kr. i årligt driftstilskud til Formidlings Center Garderhøj fra 
budget 2012 til budgetdrøftelserne. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af 
budget 2009 afsat 1 mio. kr. i årligt driftstilskud fra 2012.  

Formidlings Center Garderhøj bliver et af tre fyrtårne i formidlingen af Københavns Befæstning, 
hvor de øvrige er Trekroner og Vestvolden. Såvel fortet som de grønne arealer omkring fortet vil 
blive en oplevelsesmæssig og rekreativ attraktion for borgere i alle aldre. 
 
Anlæg af Formidlingscenter Garderhøj kan foretages inden for den af Partnerskabet (Skov- og 
Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen) og Realdania afsatte ramme på 15 mio.kr. Udbud og 
gennemførelse af anlæg er planlagt til at ske i 2010/2011 således at Formidlings Center Garderhøj 
er i drift fra 2012. 
 
I forbindelse med etablering af drift undersøges mulighederne for at organisere Formidlings Center 
Garderhøj sammen med andre parter med henblik på at opnå den administrative, faglige og 
formidlingsmæssig synergi, der er nødvendig, for at drive og udvikle centret. 

 
Vurdering 
Det vurderes som sandsynligt at partnerskabet på baggrund af projektbeskrivelsens estimering af 
opgaver, aktiviteter og økonomi vil frigive de 15 mio.kr til anlæg af Formidlings Center Garderhøj. 
Frigivelsen sker under forudsætning af, at der er skabt en valid ramme for driftsorganiseringen, og 
at der kan indgås en aftale med Gentofte Kommune om et årligt driftstilskud på 1 mio. kr. fra 2012.  
 
Det vurderes ligeledes, at Gentofte Kommune med Formidlings Center Garderhøj, som beskrevet i 
projektbeskrivelsen, får et unikt historisk og kulturelt formidlingscenter, der vil være en attraktion for 
voksne og børn i forbindelse med både fritids- og undervisnings-aktiviteter.     
 
Det er endvidere vurderingen, at der kan etableres en bæredygtig drift med Garderhøj Fonden som 
driftsansvarlig, og i et formaliseret samarbejde med anden part for at give den administrative, 
faglige og formidlingsmæssige synergi, der er nødvendig, for at drive og udvikle centret.  
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At sagen drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Formidlings Center Garderhøj - Anlægsbudget 
 Garderhøj -bysted juni 2010 
 Notat vedrørende etablering af Formidlings Center Garderhøj 
 Skoletjenesten på Garderhøjfortet 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
6  Åbent         Øregaard Museums årsberetning og årsrapport for 2009 
 
037943-2010 
 
 
Resumé 
Øregaard Museum har indsendt årsberetning og årsrapport for 2009. 

 
Baggrund 
Øregaard Museum påbegyndte i 2008 en omfattende restaurering, og museet har derfor været 
lukket for publikum siden juli 2008.  

Den første del af Øregaard Museums ombygningsplan bestod i at etablere en skalsikring mod 
indbrud. I 2009 modtog Øregaard Museum en donation fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene Formaal” og en bevilling fra Gentofte Kommune på samlet 20 mio. 
kr. til en omfattende indvendig istandsættelse af museets hovedbygning. 

Museet forventer at genåbne den 1. oktober 2010 med udstillingen Det Skiønne Nær – fra 
København til Dansk Vestindien, som tager udgangspunkt i den æstetik og historie, der 
kendetegnede perioden, hvor huset blev opført. 

Museet har brugt mange personaleressourcer på renoveringen i de forløbne to år, og har samtidig 
afholdt fire udendørs arrangementer: Tøndeslagning, Påskeæggejagt, Høstmarked og Lygtefest i 
forbindelse med GentofteNatten. Det fremgår ikke af årsberetningen, hvor mange deltagere der 
har været til de pågældende arrangementer. 

Af museets regnskab fremgår det, at årets resultat er et overskud på 42.139 kr. mod et overskud 
på 63.023 kr. i 2008. Museet havde pr. 31. december 2009 en likvid beholdning på 843.055 kr, og 
pr. 31. december 2008 en likvid beholdning på 845.201 kr. 

 
Vurdering 
Øregaard Museums årsberetning giver et retvisende billede af museets aktivitetsniveau i 2009, 
hvor indsatsen har været centreret omkring den krævende og omfattende renovering af museets 
hovedbygning. 

Øregaard Museums årsrapport er revideret af registreret revisor, og revisionen har ikke givet 
anledning til forbehold. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At årsberetning og årsrapport for 2009 for Øregaard Museum godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Revisionsprotokollat for 2009 for Øregaard Museum 
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 Årsberetning 2009 for Øregaard Museum 
 Årsrappport 2009 for Øregaard Museum 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
7  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen om ekstra bevilling til Børnekulturpuljen 
 
038937-2010 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 45.000 kr. til Børnekulturpuljen. 

 
Baggrund 
Børnekulturpuljen har i 2010 modtaget 200.000 kr. fra Kulturpuljen og 100.000 kr. fra Børne- og 
Ungepolitikken. Børnekulturpuljens bevilling fra Kulturpuljen var i 2008 på 150.000 kr. og i 2009 på 
175.000 kr. 

I 2009 uddelte Børnekulturpuljen 275.000 kr. til glæde for 16.471 børn.  

I 2010 er der til dags dato uddelt 299.601 kr., og der foreligger på nuværende tidspunkt en 
ansøgning, som der ikke er midler til at dække. Kulturpuljen ansøges om en ekstrabevilling på 
45.000 kr., og Børne- og Ungepolitikken ansøges om en ekstrabevilling på 20.000 kr. 

En stor post på Børnekulturpuljens budget er den årligt tilbagevendende Børnekulturuge, som i 
2009 trak 7500 børn til så forskelligartede arrangementer som teater- og danseforestillinger, 
historiefortællinger, koncerter, shows, filmworkshops, tegneworkshops og meget mere. 
Børnekulturpuljen yder et tilskud på 165.000 kr. til Børnekulturugen.  

Kulturafdelingen arbejder løbende med at udbrede kendskabet til Børnekulturpuljen, således at så 
mange forskellige børn som muligt får glæde af midlerne. I 2010 har Kulturafdelingen haft kontakt 
til de skoler, institutioner m.m. i Gentofte, som i løbet af de seneste år ikke har ansøgt 
Børnekulturpuljen om midler.  

 
Vurdering 
Børnekulturpuljen er med til at sikre kulturelle tilbud til børn i alderen 0-12 år, og puljen giver støtte 
til kulturelle aktiviteter på institutioner og skoler, hvor børnene er til hverdag. 

Børnekulturpuljens midler er jævnt fordelt på de forskellige aldersgrupper. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At der ydes 45.000 kr. til Børnekulturpuljen. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
 Børnekulturpuljen 2010 - ansøgning om ekstra bevilling 
 Kulturpuljen pr. 3.8.10 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
8  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Søborg Motetkor 
 
032238-2010 
 
 
Resumé 
Søborg Motetkor ansøger Kulturpuljen om støtte til opførelse af Händels Messias. 

 
Baggrund 
Søborg Motetkor ønsker at opføre Händels Messias i Vangede Kirke søndag den 5. december 
2010 kl. 15. 

Ved koncerten medvirker udover koret fire professionelle solister, og orkestret er sammensat af 
professionelle musikere og amatører. Koncerten dirigeres af Søborg Motetkors dirigent Jonas 
Viggo Pedersen, som er statsprøvet musikpædagog og dirigent. 

Det samlede budget for koncerten er på 60.000 kr. Heraf er den største post honorarer til solister 
og dirigent på 24.000 kr. Hertil kommer udgifter til orkester på samlet 23.500 kr. samt 3.000 kr. til 
repetitør og 500 kr. til nodeleje. Derudover er der budgettet med 4.000 kr. til PR, 2.500 kr. til 
blomster og 1.000 kr. til podier samt 1.500 kr. til uforudsete udgifter. 

Der forventes 150 solgte billetter til koncerten af 100 kr. og dermed en samlet billetindtægt på 
15.000 kr. Derudover er der tilsagn om støtte på fra Vangede Kirke på 10.000 kr. Der er således et 
forventet underskud på 35.000 kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 12. august 2009 (pkt. 9) 15.000 kr. til Søborg 
Motetkors opførelse af Händels Messias den 15. december 2009 i Vangede Kirke. Koncerten blev 
overværet af 180 tilhørere. 

 
Vurdering 
Der er en fin tradition for julekoncerter i kirkerne, og den planlagte opførelse af Messias vurderes 
at kunne tiltrække et stort publikum.  

Det anbefales at Søborg Motetkor ydes 15.000 kr. fra kulturpuljen svarende til de forventede 
billetindtægter. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At Søborg Motetkor ydes 15.000 kr. fra Kulturpuljen. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Søborg Motetkor 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
9  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Lommefilmsfestival 
 
038665-2010 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 35.000 kr. til Lommefilmsfestival. 

 
Baggrund 
Kulturafdelingen i Gentofte Kommune ansøger om kr. 35.000 til afvikling af Gentofte 
Lommefilmsfestival. Festivalen er for børn og unge i Gentofte i alderen 12 til 16 år. En lommefilm 
er en film optaget på en mobiltelefon, som efterfølgende redigeres på en computer. Filmenes 
længde er maksimalt 1½ minut.  

Skoler og fritidscentre vil som optakt til lommefilmsfestivalen blive tilbudt workshops i samarbejde 
med virksomheden Lommefilm. Lommefilm har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder og 
offentlige institutioner med at afvikle filmproduktion på mobiltelefoner.  

Typisk består hvert ”filmhold” af 2-3 elever, og det forventes, at der samlet produceres omkring 100 
film til festivalen. Når filmene ligger klar, nominerer de enkelte deltagende skoler og fritidscentre 
hver 3-4 film til festivalen. De udvalgte film er de endelige deltagere i konkurrencen. En jury 
bestående af aktører fra forskellige dele af filmverdenen træffer beslutning om vinderne i de 
forskellige kategorier. 

Fredag den 12. november 2010 afholdes selve festivalen, hvor de 24 nominerede film vises. 
Efterfølgende uddeles statuetter og præmier til vinderne. Festivalen afholdes om formiddagen i 
Gentofte Kino. For at sikre en festlig stemning rulles den røde løber ud, og der engageres en 
professionel konferencier. Der er åben adgang til festivalen, og filmene vil efterfølgende være 
tilgængelige på internettet..  

Projektet med produktionen af lommefilm Gentofte Kommunes Børne- og Ungepolitik. Særligt 
værdierne ”Mit ansvar” og ”Min udvikling” er aktuelle i dette projekt, idet lommefilm giver unge 
mulighed for at udtrykke sig, og give deres mening til kende om deres eget liv og deres oplevelse 
af at være ung i Gentofte. 
 
Det samlede budget for Gentofte Lommefilmfestival er på 72.000 kr. den største post er de 7 
workshops til elever og lærere, som koster 42.000 kr. Hertil kommer honorarer til jurymedlemmer 
og konferencier på 15.000 kr., 5.000 kr. til leje af Gentofte Kino, 4.000 kr. til forplejning, 4.000 kr. til 
formidling, samt 2.000 kr. til præmier, pokaler m.m.  

Festivalen finansieres med 22.000 kr. fra Børne- og Ungepolitikken og 15.000 kr. fra Ungepuljen. 
Derudover ansøges Kulturpuljen om 35.000 kr. 

Kulturpuljen ydede 30.000 kr. til Gentofte Lommefilmsfestival i 2009, og det samlede budget lød på 
i alt 60.000 kr. Til festivalen optog 300 børn fra 6 forskellige skoler tilsammen 60 lommefilm, efter 
hver især at have gennemgået to workshops. 260 lærere og elever mødte op til gallafest i Gentofte 
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Kino, hvor 24 nominerede film blev vist, og der blev kåret 5 vinderfilm. 

 
Vurdering 
Gentofte Lommefilmsfestival er et arrangement, som giver børn og unge i Gentofte Kommune 
mulighed for at prøve kræfter med en sjov og anderledes måde at udtrykke sig og give deres 
mening til kende 

Film er generelt en genre, som er mindre repræsenteret i kulturudbuddet, og projektet giver både 
de unge en mulighed for at lære om filmmediet og selv være medproducerende. Endvidere får de 
unge gennem workshops færdigheder, så de selv efter projektets afslutning kan fortsætte med at 
lave små film. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 35.000 kr. fra Kulturpuljen til Lommefilmsfestival. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Gentofte Lommefilmsfestival 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
10  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Nytårskoncert 
 
037945-2010 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 10.000 kr. til afholdelse af Nytårskoncert. 

 
Baggrund 
Amatørsymfonikerne ønsker at afholde en nytårskoncert i Gentofte Rådhushal i januar 2011. 
Koncerten dirigeres af Christian Schmiedescamp, der til daglig er solo-basunist i Sjællands 
Symfoniorkester. Han har tillige dirigeret brass bands og symfoniorkestre. 

Til nytårskoncerten medvirker pianisten Marianna Shirinyan som solist i Gerschwins Rhapsody in 
blue. Derudover vil koncerten bestå af værker af Verdi og Borodin samt i anden halvdel Strauss og 
Lumbye. 

Det samlede budget for koncerten er på 32.500 kr. Heraf er 10.000 kr. honorarer til dirigent og 
solist, 9.000 kr. er prøveomkostninger, 4.000 kr. til assistenter og 4.000 kr. til transport af 
instrumenter, flygelstemning, blomster m.m. Derudover er der budgetteret med et overskud på 
5.500 kr. 
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Billetprisen er 150 kr., og der er budgetteret med 150 solgte billetter. Det giver en forventet 
billetindtægt på 22.500 kr. Derudover ansøges Kulturpuljen om 10.000 kr. 

 
Vurdering 
En nytårskoncert i Gentofte Rådhushal er et fint initiativ, og det bredt sammensatte program 
vurderes at kunne tiltrække det budgetterede antal tilhørere. 

Kulturpuljen kan ikke finansiere et overskud, og det anbefales derfor at bevilge 4.500 kr. svarende 
til differencen i det fremsendte budget. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At der ydes 4.500 kr. fra Kulturpuljen til Nytårskoncert. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Nytårskoncert 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
11  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Messiaskirkens Koncertkor 
 
039134-2010 
 
 
Resumé 
Messiaskirkens Koncertkor ansøger Kulturpuljen om 20.000 kr. til opførelse af Händels Messias. 

 
Baggrund 
Messiaskirkens Koncertkor afholder sin julekoncert hvert år i starten af december, hvor oratoriske 
værker, såsom Händels Messias og Bachs Juleoratorium opføres. I 2010 opfører koret Händels 
Messias. Koncertkoret ledsages af professionelle musikere fra DR symfoniorkestret og fire unge 
solister medvirker. 

Koncertkoret har opført værket 5 gange under ledelse af Krisztina Vas Nørbæk siden 2003. Det 
skyldes værkets popularitet, og også at andre oratorier/kantater har færre betalende gæster.  

Koret inviterer unge sangere som solister og forsøger dermed at præsentere de nye generationer 
på den danske musikscene. På den måde oplever publikum en ny interpretation af de kendte arier 
hver gang. 

Koncerten afholdes søndag, den 28. november 2010 kl. 15, og den varer ca. 2 time og 45 minutter 
inkl. pause. Billetprisen er på 120 kr. 
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Det samlede budget for koncerten er på 84.900 kr. Heraf er samlet 48.400 honorarer til musikere, 
24.000 kr. honorarer til solister, samt 3.800 kr. i honorar til koncertmester. Hertil kommer udgifter til 
instrumentleje og transport på 3.700 kr., plakater 1.000 kr. og annonce i Villabyerne på 4.000 kr. 

Der forventes 200 solgte billetter, hvilket giver en forventet billetindtægt på 24.000 kr. Derudover 
bidrager menighedsrådet med Maglegårds Sogn med 21.000 kr. og Lilli Zingels Fond med 20.000 
kr. herudover ansøges Kulturpuljen om 20.000 kr. 

Kulturpuljen 2009 støttede Messiaskirkens Koncertkors opførelse af Haydns Skabelsen i 
Messiaskirken i påsken 2009 med 20.000 kr., og koncerten blev overværet af 147 publikummer. 
Kulturpuljen 2009 støttede tillige Messiaskirkens Koncertkors adventskoncert den 29. november 
2009 med 18.000 kr., hvor koret opførte Bach kantater for 154 tilhørere. 

 
Vurdering 
Der er en fin tradition for julekoncerter i kirkerne, og den planlagte opførelse af Messias vurderes 
at kunne tiltrække et stort publikum.  

Messiaskirkens koncertkors koncerter er af høj kvalitet og præsenterer gentofteborgerne for en fin 
oplevelse. Koncertkoret har desuden en fin tradition for at variere sit koncertprogram, så både 
kendte og mindre kendte værket bliver præsenteret. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At Messiaskirkens Koncertkor ydes 20.000 kr. fra Kulturpuljen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Messiaskirkens Koncertkor 
 Budget fra Messiaskirkens Koncertkor 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
12  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048157-2009 
 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
13  Lukket         Gentoftekunstneren 2011 
 
037947-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
14  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
025135-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 11. august 2010 
 
15  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048157-2009 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


