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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
1  Åbent   Kildeskovshallen - anlægsbevilling til renovering af svømmehal IP08 
 
005320-2006 
  

 

 

Resumé
Der er nu afholdt licitation for renoveringsprojektet vedr. Kildeskovshallen indenfor den 
afsatte økonomiske ramme. Der søges anlægsbevilling til projektet. Desuden 
forelægges genhusningsscenarier og takstfastsættelse i renoveringsperioden til 
beslutning. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 18. december 2005, pkt. 20 
anlægsbevilling på 1,42 mio. kr. til projekteringsudgifter, renovering af 
Kildeskovshallens svømmehal med 15 stemmer (C+B+A+T+F) for og 1 stemme (V) 
imod. 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede enstemmigt på sit møde den 8. februar 2006, pkt. 
2, at godkende forslag om to lukkeperioder i Kildeskovshallens gamle svømmeanlæg i 
2007 og 2008 for at gennemføre en nødvendig renovering. 
Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 8. marts 2006, pkt. 1, orienteret om 
Kildeskovshallens planlægning for at gennemføre en nødvendig renovering af gamle 
svømmeanlæg i 2007-08 samt idéskitse til at bygge i wellness- og kurbadsområde i 
forbindelse med betonrenoveringen. 
Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 29. maj 2006, pkt. 7 anlægsbevilling på 2 
mio. kr. til projekteringsudgifter, renovering af Kildeskovshallens svømmehal med 15 
stemmer (C+B+A+T+F) for og 1 stemme (V) imod.  De samlede udgifter til projektering 
projektledelse blev i maj 2006 anslået til at udgøre 3,555 mio. kr. frem til kontrahering, 
men er nu reduceret til 3,420 mio. kr. 
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 26. februar 2007 pkt. 18 at renoveringen efter EU-
udbud gennemføres i 2008-09 med en forventet byggeperiode på 14 måneder og med 
en forhøjelse af rådighedsbeløbet med 15 stemmer for (C+B+A+T+F) og 2 stemmer 
imod (V).  Forhøjelsen er nu indarbejdet i budget 2008 og EU-udbuddet er gennemført. 

Vurdering

Licitationen er gennemført med et positivt resultat, da det samlede budget nu er 66,705 
mio. kr. set i forhold til rådighedsbeløbet på 69,359 mio. kr. Budgettet og fordelingen af 
de enkelte entrepriser samt forudsætninger er beskrevet i bilag 1, der forelægges på 
lukket dagsorden. Der er hidtil bevilget 3,42 mio. kr. Der søges nu bevilling på 63,285 
mio. kr. til at gennemføre resten af sagen. Liste over de valgte entreprenører er 
beskrevet i bilag 2. Oversigt over alle de bydende ligger på sagen. 

Der skal nu udarbejdes en detailtidsplan sammen med de valgte entreprenører. Den 
overordnede tidsplan er som følger: 
1. maj 2008: Indretning af byggeplads. 
1. juni 2008: Udførelse påbegyndes. 50 m bassin og varmtvands bassin er åbne og 25 
m bassin, springbassin og øvebassinet er lukkede. 
1. januar 2009: 25 m bassin åbner. 
1. august 2009: springbassin og øvebassin åbner. 

Kildeskovshallen har i bilag 3 beskrevet konsekvenser af projektet og muligheder for 
genhusning af svømmeaktiviteter. Styregruppen for IP08 anbefaler, at det besluttes at 
arbejde videre ud fra at dele af svømmeaktiviteterne (begynderundervisning) på 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Pkt 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 
Pkt 3 - 4: Afventer nærmere undersøgelser vedrørende åbningstider samt 
mulighederne for genhusning på Søgårdsskolen og midlertidig etablering af en 
boblehal. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 

hverdagsaftener flyttes til Søgårdsskolen. Det har konsekvenser for aftenskolehold 
som beskrevet i bilag 2. Budgettet er udarbejdet ifht. den model. Bilag 2 beskriver 
endvidere muligheder for at supplere med et boblehalsbassin. 

Kildeskovshallen har i bilag 3 beskrevet oplæg til fastsættelse af takster i 
renoveringsperioden, da brugerne vil opleve at aktiviteterne er reducerede. 
Kildeskovshallen anbefaler en nedsættelse af taksten med 25 %, hvilket svarer til en 
mindreindtægt på ca. 1.3 mio. kr. Der er dog også forventet besparelser på 
driftsudgifterne, men det er vanskeligt at estimere på nuværende tidspunkt, da 
det afhænger af hvor mange, der fravælger Kildeskovshallen i perioden. Derfor 
foreslås, at de afledte driftsudgifter indgår i budgetopfølgningerne i 2008 og 2009. 

Der udestår i forhold til Kulturarvsstyrelsen en afklaring af, hvorledes der kan opsættes 
solafskærmning som vil forbedre indeklimaet og arbejdsforholdene i svømmehallen. 
Der arbejdes fortsat videre på at finde en løsning og der er i budgettet afsat midler til 
en udvendig solafskærmning. Når resultatet af afklaringen foreligger, orienteres det 
politiske system. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der anlægsbevilges 63,285 mio. kr. til istandsættelsesprojekt på 
Kildeskovshallen (IP08)  

2. At anlægsbevillingen på 63,285 mio. kr. finansieres med 27,828 mio. kr. via 
rådighedsbeløbet i Budget 2007 og 35,457 mio kr. via rådighedsbeløbet i 2008 til 
betonrenovering af Kildeskovshallen.  

3. At delvis genhusning via Søgårdsskolen gennemføres.  
4. At taksterne i renoveringsperioden nedsættes med 25 % og at de afledte 

driftsudgifter indgår i budgetopfølgningerne i 2008 og 2009. 

Bilag Bilag 2 - Notat vedr. licitation 2007 - entreprenørliste Åben i Captia
Bilag Bilag 3: Genhusning, omfang og løsninger.doc Åben i Captia
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2  Åbent   Team Danmark Elitekommune 
 
024875-2007 
  

 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Taget til efterretning 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
3  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen fra Lokalhistorisk Arkiv om tilskud til at 
etablere den lokalhistoriske hjememside www.gentoftehistorie.dk 
 
042062-2007 
  

Resumé
Tirsdag den 30.10.07 besluttede Team Danmarks bestyrelse at udnævne Gentofte 
Kommune som Team Danmark Elitekommune fra 01.01.08. Den nye titel betyder 
konkret, at talenter og atleter i Gentofte får bedre lokale vilkår i deres stræben efter 
sportslige præstationer. De nærmere vilkår skal nu forhandles mellem Team Danmark 
og Gentofte Kommune. Samarbejdsaftalen har deadline hos Team Danmark 31.01.08. 

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i januar 2008 vil samarbejdsaftalen med Team 
Danmark blive fremlagt udvalget med henblik på vedtagelse. 

Baggrund
Gentofte Kommune har gennem en årrække arbejdet systematisk med at udvikle 
idrætten lokalt. Idræts- og Bevægelsespolitikken blev vedtaget i 2005. 
Talentudviklingsprojektet startede i juni 2006. Godkendelsen som Elitekommune i 
Team Danmark regi er en naturlig udvikling på baggrund af Idræts- og 
Bevægelsespolitikken. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
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Resumé
Lokalhistorisk Arkiv søger om tilskud til at etablere den lokalhistoriske hjemmeside 
www.gentoftehistorie.dk 

Baggrund
Gentofte har en spændende lokal kulturarv, som tiltrækker sig stor opmærksomhed og 
interesse. For at understøtte borgernes interesse og engagement omkring den lokale 
kulturarv skal alle de gode historier præsenteres på en spændende og vedkommende 
måde – også på Internettet. 
  
Lokalhistorisk Arkiv ønsker at udvikle en lokalhistorisk platform for Gentofte, som skal 
fungere som borgerens indgang til den lokale historie på Internettet. Her vil borgeren 
kunne få oplysninger og oplevelser med den lokale kulturarv som omdrejningspunkt. 
Derudover vil borgeren selv kunne bidrage med oplysninger, billeder og kommentarer 
omkring Gentoftes historie, og der vil udvikle sig et virtuelt rum, hvor borgeren kan 
komme i dialog med de faglige medarbejdere på kulturinstitutionerne omkring 
lokalhistorien. 
  
På en kommende www.gentoftehistorie.dk  kan den lokale historie opleves virtuelt 
gennem en lang række formidlingselementer: tidslinier, lokalhistoriske byvandringer, 
filmklip, erindringer og fortællinger, web-udstillinger, artikler, undervisningsmateriale til 
skoler, materiale til ældreinstitutioner mm. Endvidere kan der søges i databaser med 
dokumenter, genstande, litteratur og billeder – uanset at materialet befinder sig 
forskellige fysiske steder. 
  
Eksempelvis kan en borger, der søger oplysninger om en bestemt adresse – f.eks. 
Gentoftegade 30, kunne finde oplysninger om: hvilke artikler og bøger, der findes om 
emnet, om hvilke arkivalier der evt. eksisterer med relation til ejendommen – f.eks. 
arkivalier der omhandler Gentofte Børneasyl, der tidligere lå i bygningen. Derudover vil 
der være fotografier og billeder af ejendommen.  
  
Lokalhistorisk Arkiv har allerede udviklet et spændende materiale med et stort 
formidlingspotentiale, som umiddelbart kan lægges på platformen:  
  

� 20 ”Bakspejlet” – lokalhistoriske artikler, som har været trykt i Villabyerne  
� 3 lokalhistoriske udstillinger, Skoleliv i Gentofte, Jægersborg Allés 300 års 

historie og Industrikulturen i Gentofte. De kan fungere som web-udstillinger  
� Lokale skattejagter på Garderhøjfortet og Bernstorffsparken.  
� Forslag til byvandringer i Det gamle Gentofte og Den gamle Vangede landsby  
� www.kulturjagt.dk, som formidler Gentoftes kulturarv til børn i 3-5 klasse, kan 

indgå som en central del af skolematerialet.  
� Lokalhistoriske billeder fra databasen Danske Billeder.dk  
� Filmklip om Gentoftes historie, bl.a. fra DVD’en ’Gentofte Historier. Familielivet i 

et halvt århundrede’. Filmen er støttet af Kulturpuljen og har premiere den 6. 
december.  

  
Den formidlingsmæssige del af websitet kan således udvikles på baggrund af et 
eksisterende materiale samtidig med at nye formidlingstiltag udvikles. 
  
På sigt etableres samarbejde med andre lokale kulturinstitutioner i Gentofte: Øregaard 
Museum, Gentofte Brandmuseum, Garderhøjfortet samt Bernstorff Slot og 
Charlottenlund Slot, således at www.gentoftehistorie.dk  bliver borgerens samlede 
indgang til den lokale kulturarv.  
  
Det samlede budget for at etablere den lokalhistoriske hjemmeside er 150.000 kr. Der 
søges om tilskud fra Kulturpuljen på 110.000 kr., og det forventes at 
www.gentoftehistorie er klar til brug fra 1. oktober 2008. 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Vedtaget 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
4  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen om tilskud til at gennemføre Dansens Dag 
2008 
 
042061-2007 
  

 

Vurdering
Det vurderes, at www.gentoftehistorie.dk vil være et væsentligt supplement til den 
nuværende formidling af lokalhistorien. Borgerne vil således få overblik og adgang til 
lokalhistorisk materiale ved at søge i databaser med dokumenter, genstande, litteratur 
og billeder – uanset at materialet befinder sig forskellige fysiske steder. 
  
Det vurderes endvidere, at det vil have bred interesse, at den lokale historie formidles 
virtuelt gennem en lang række formidlingselementer: tidslinier, lokalhistoriske 
byvandringer, filmklip, erindringer og fortællinger, web-udstillinger, artikler, 
undervisningsmateriale til skoler samt materiale til ældreinstitutioner. 
  
En forudsætning for støtte fra Kulturpuljen vil være, at data fra www.gentoftehistorie.dk 
også kan formidles til borgerne fra Gentofte Kommunes store borgerrettede IT-projekt 
www.genvej.dk. Strategi og Udvikling, der er ansvarlige for www.genvej.dk anbefaler, 
at den historiske website udvikles som et selvstændigt og projekt og ikke som en del af 
genvejsprojektet. 

Indstilling
Kultur- og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges Lokalhistorisk Arkiv et tilskud på 110.000 kr. fra Kulturpuljen til 
etablering af www.gentoftehistorie.dk. 

Bilag Ansøgning til kulturpuljen fra Lokalhistorisk Arkiv vedr. 
www.gentoftehistorie.dk

Åben i 
Captia

Resumé
Kulturafdelingen søger om tilskud til at gennemføre Dansens Dag i 2008. 
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Baggrund
Kulturministeren støtter op om afholdelse af Dansens Dag som dag som led i 
UNESCOS årlige markering af dans som folkelig og æstetisk udfoldelse. 

Det betyder at Dansens Dag 2008, der finder sted tirsdag den 29. april 2008, 
bliver en stor landsdækkende event, der vil fejre dansen som både kunstart og 
fritidsaktivitet.  
  
I Gentofte Kommune vil Dansens Dag blive markeret med aktiviteter og 
arrangementer for alle aldersgrupper, i vidt forskellige sammenhænge og over 
hele dagen. Der lægges vægt på at aktiviteterne både skal stimulere den kreative 
udfoldelse, vise dansens mange udtryksformer og give den gode kunstneriske 
oplevelse. 
  
Programmet for Dansens Dag i Gentofte vil indeholde en række arrangementer, 
der skal aktivere og appellere til mange borgere i Gentofte Kommune.   
  
•        Morgendans: Skoler, Gymnasier og offentlige institutioner som f.eks. 
bibliotekerne    
     starter morgenen med fællesdans 
•        Baby Bongo: Sognegårde, Biblioteker og Kulturskoler lægger hus til dans for 
de  
     de allermindste der er hjemme, i vuggestuer eller i dagpleje. 
•        Dansekoncert i Rådhushallen for børnehaverne med Djanzz 
•        Dansearrangement for unge 
•        Danseworkshop med Karina Elvert 
•        Dans med din mor – eller far.  De lokale danseskoler arrangerer     

Eftermiddagsdans  - ”Fyraftensdans”  og workshops for børn og deres 
forældre forskellige steder i kommunen. Mange danseformer repræsenteres 
f.eks. Ballet, Breakdance, Afrikansk dans, Tango og Show Dance.   

•        Dans på Plejehjem med den lokale folkedanserforening 
•        Dans i Netværkshuset: Forskellige nationaliteters og kulturers dans  
•        Aftensforestilling i Gentofte Kino med dansefilm, foredrag og event 
  
  
Det samlede budget for Dansens Dag 2008 er på 115.000 kr. og indtægterne er 
budgetteret til 20.000 kr. Der ansøges om tilskud på 95.000 kr. til at gennemføre 
dagen. 

Vurdering

Dansens Dag markeres på landsplan, og Gentofte Kommune har lokalt mulighed 
for at sætte fokus på glæde ved dans og dansens mange udtryksformer. 
Med det foreslåede program vil mange borgere, børn som voksne selv få 
mulighed for at udfolde sig eller deltage som tilskuere til arrangementerne. Det 
skønnes at 2000 borgere vil deltage i arrangementerne. Institutioner, foreninger 
og f.eks. private danseskoler involveres og aktiviteterne foregår i alle dele af 
kommunen. 
  
På sigt kan programmet udvikles yderligere med aftenbal i Rådhushallen, Vild 
med Dans konkurrencer og lignende initiativer. Endvidere kan det overvejes at 
lade skoler, daginstitutioner, dagcentre og gymnasier være medfinansierende på 
arrangementerne. 
  
Det er således vurderingen, at det foreslåede program til Dansens dag 2008 har 
god kvalitet, viser dansens mangfoldighed, henvender sig til børn og voksne i hele 
kommunen og giver mange borgere muligheden for at deltage aktivt.  
  
Det anbefales, at der ydes et tilskud på 95.000 kr. til gennemførelse af Dansens 

Side 8/15



 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Vedtaget 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
5  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen fra Det Danske Belcanto Selskab 
 
042060-2007 
  

 

Dag i 2008. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At der ydes et tilskud på 95.000 kr. over Kulturpuljen til at gennemføre Dansens 
dag i 2008. 

Bilag Dansens dag budget 2008 Åben i Captia

Resumé
Den Danske Belcanto Selskab ansøger om tilskud til koncert i Rådhushallen 24. 
november 2007. 

Baggrund

Den Danske Belcanto Selskab og Hafnia Kammerorkester ønsker at videreføre et 
vellykket samarbejde, der fandt sted i forbindelse med koncerten Tutto Belcanto på 
Gentofte Rådhus den 16. juni 2007.  

Det skal ske i form af 2 koncerter, hvoraf den ene skal afholdes på Gentofte Rådhus 
den 24. november 2007 med overskriften Tutto Belcanto – del 2. Den anden koncert 
finder sted uden for Gentofte Kommune. 

Programmet vil bestå af uddrag fra Bellinis opera La Straneira, af Rossinis Zalmira og 
fra Donizettis Lucia di Lammermoor med Lisa Tjalve og Tonny Landi som sangsolister. 

Budgettet for de 2 koncerter er 85.120 kr. Til koncerten på Gentofte Rådhus forventes 
indtægter ved salg af billetter og programmer på 18.000 kr. ud fra erfaringerne fra 
koncerten den 16. juni 2007. 

Der søges om tilskud på 15.000 kr. til koncerten på Gentofte Rådhus. 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Vedtaget 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
6  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen fra Ordrupgaard om tilskud til juleaktiviteter 
 
042064-2007 
  

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 7. marts 2007 (pkt.5) bevilget tilskud på 
25.000 kr. til Det Danske Belcanto Selskabs 5 koncerter i sæson 2007, og endvidere 
har selskabet modtaget tilskud over Kultur- og Festdagebudgettet til arrangementet 
den 16. juni i Rådhushallen. 

Vurdering
Den Danske Belcanto Selskabs operakoncerter er et populært supplement til det 
eksisterende klassiske musikmiljø i Gentofte Kommune. Samarbejdet med 
sangsolisterne Lisa Tjalve og Toni Landi samt med Hafnia Kammermusikforening 
garanterer en koncert med bred appel og god kvalitet.     

Det anbefales, at der bevilges 15.000 kr. i tilskud over Kulturpuljen, idet det 
forudsættes at Det Danske Belcanto Selskab i øvrigt gennemfører sæsonprogrammet 
som planlagt.  

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes et tilskud på 15.000 kr. til Det Danske Belcanto Selskab til koncerten Tutto 
Belcanto – del 2 i Rådhushallen den 24. november 2007.  

Bilag Anmodning fra Belcanto Selskab om støtte til koncert 24.11.2007 Åben i Captia

Resumé
Ordupgaard ønsker gennem aktiviteter, der er rettet mod børnefamilier i Gentofte, at 
vise hvordan julen blev fejret i et gammelt herskabshjem omkring 1900. Aktiviteterne 
gennemføres de 3. første søndage i advent. 

Baggrund

Med udgangspunkt i det kulturhistoriske hjem (det gamle Ordrupgaard) vil Ordrupgaard 
vise, hvordan julen blev fejret i et herskabshjem i Gentofte omkring år 1900. Til 

Side 10/15



 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Vedtaget 

 

lejligheden har museet hyret konsulent Esther Grolsted fra Nationalmuseet, der blandt 
andet har stået for Nationalmuseets klunkehjem. Arrangementet fokuserer på ’det 
gamle Ordrupgaard og målgruppen er børnefamilier i Gentofte Kommune 

Der gennemføres en række aktiviteter i tilknytning til temaet 

�  Kulturhistorisk jul: Der vil blive dækket et julebord i den gamle spisestue og blive 
pyntet et juletræ, som det så ud i et herskabshjem fra Gentofte omkring 
århundrede skiftet (1900). Desuden vil museet pynte op til jul i de gamle stuer, 
som julen så ud omkring århundredeskiftet  

� Juleværksted: Museet vil til lejligheden invitere børn i Gentofte Kommune til at 
deltage i et juleværksted, hvor børn vil få mulighed for at lave julepynt, som man 
gjorde det ved århundredeskiftet og museet vil til lejligheden opstille et juletræ i 
den gamle havestue, hvor børnene kan få lov at hænge deres julepynt  

� Oplæsning: For fremmødte børn og voksne, vil der ved siden af de oppyntede 
herskabsstuer være oplæsning to gange dagligt af ”Peters Jul”  

� Børnekorsang: På den gamle gårdsplads foran museet, hvor der til lejligheden 
bliver solgt juletræer, vil der to gange dagligt være ’julekorsang’ v. børnekor fra 
Gentofte Kommune  

� Lygtetur for børn: Kl.15 når det er blevet tusmørkt, vil der være lygterundtur i 
parken for børn (skattejagt) med temaet ”jul omkring år 1900” 

 Arrangementer er målrettet børnefamilier i Gentofte Kommune og der påregnes at 
minimum 100-150 børn hver søndag deltager i aktiviteterne.    

Det samlede budget er på 81.146 kr. hvoraf de 28.950 anvendes til betaling af kor, 
oplæser, konsulent og til indkøb af julepynt og godter. De øvrige 52.196 kr. anvendes 
til informationsmateriale, plakater og annoncering. Der påregnes ikke entreindtægter i 
forbindelse med aktiviteterne.  

Der ansøges om 48.770 kr. i tilskud. 

Vurdering
Ordrupgaard planlægger et hyggeligt julearrangement, som i genre minder om andre 
kulturinstitutioners julestue, og som det kan forventes at børnefamilier i Gentofte vil 
deltage i.  
Arrangementet er et relativt dyrt arrangement f.eks. beregnes lønudgifter til ansat 
personale til pressearbejde til 1000 kr. i timen og til sammenligning 
overstiger udgifterne til informationsmateriale de tilsvarende udgifter til markedsføring 
af hele børnekulturugen.  
Endvidere er der afsat 10.950 kr. til honorering af en konsulent, der skal pynte de 
gamle stuer, som julen så ud omkring århundredskiftet.  
  
Det anbefales at bevilge halvdelen af beløbet til kor, oplæser, konsulent og indkøb af 
julepynt og godter kr. 15.000 kr. svarende til 5000 kr. pr. adventssøndag. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes et tilskud på 15.000 kr. til Ordrupgaards julearrangement under 
forudsætning af, at børn ikke betaler entré. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
7  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen fra Jægersborg Consort 
 
042270-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 

Bilag Ansøgning fra Ordrupgaard 30.10.2007 Åben i Captia

Resumé
Jægersborg Consort ansøger om tilskud til at opføre koncert i Jægersborg Kirke 
påsken 2008. 

Baggrund
Ensemblet Jægersborg Consort søger om tilskud til at opføre J.S. Bachs 
Johannespassion i Jægersborg Kirke til påsken 2008. 

Ensemblet er opstået i forbindelse med Jægersborg Kirkes Buxtehudefestival 2006 og 
ledes af organisten Mads Damlund. Ensemblet består af professionelle musikere, der 
har som kendetegn at spille på de originale musikinstrumenter fra baroktiden.  

Johannespassionen er et af J.S: Bachs centrale værker og opføres et barokorkester på 
12 personer, 6 solister og et 18 mands stor kor. 

Det samlede budget er på 55.000 kr, hvoraf der budgetteres med 120 tilhørere og en 
billetpris på 100 kr. Der ansøges om 12.000 kr.   

Vurdering
Jægersborg Consort er professionelt ledet og består af professionelle musikere, der 
garanterer for en koncert af god kvalitet. 

Johannespassionen af J.S. Bach er endvidere et af komponistens centrale værker med 
bred publikumsappel, og det vurderes, at koncerten i Jægersborg Kirke vil være et 
attraktivt koncerttilbud til borgerne i Gentofte Kommune. 

Det anbefales at Kulturpuljen støtter koncerten med 12.000 kr. svarende til 
billetindtægten. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes et tilskud på 12.000 kr. til Jægersborg Consort. 
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Vedtaget 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
8  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og oplysninger fra 
medlemmerne 
 
049903-2006 
  

Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007 
 
Ingen 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
9  Lukket    
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

Bilag Ansøgning fra Jægersborg Consort Åben i Captia
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
10  Lukket   Kildeskovshallen - anlægsbevilling til renovering af svømmehal IP08 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
11  Lukket    
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2007 
 
 
12  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

Beslutning 
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Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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