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Side 3 

1 (Åben) Kulturpuljen, indledende drøftelse af formål og kriterier  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-01956 

 

Resumé 
I forlængelse af vedtagelsen af Kulturpolitik for Gentofte Kommune opfordres Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget til at tage en indledende drøftelse om eventuelt at revidere Kulturpuljens 
nuværende kriterier. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund af drøftelsen fremlægge 
et forslag til nye kriterier for Kulturpuljen, som Kultur-, Unge og Fritidsudvalget kan tage stilling til 
på sit møde i november. 

 
Baggrund 
Kulturpolitik for Gentofte Kommune skal sætte retningen for udviklingen af kulturområdet i Gentofte 
og udgøre rammen for prioritering af kulturtilbuddene. Med udgangspunkt i og for at understøtte 
Kulturpolitikkens vision og værdier opfordres Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til at tage en 
principiel drøftelse af Kulturpuljens formål, prioritering og uddelingspraksis, som kan danne 
udgangspunkt for en eventuel revidering af Kulturpuljens nuværende uddelingskriterier.   
 
Nuværende uddelingskriterier 
Alle, som ønsker at lave et kulturelt arrangement eller en kulturel aktivitet i Gentofte Kommune, 
kan søge Kulturpuljen.  
 
Kulturpuljen støtter:  
 

 Kulturelle aktiviteter, der foregår i Gentofte Kommune 

 At iværksætte, udvikle og afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter 

 Kulturelle aktiviteter, der er åbne for alle og ikke kun for en særlig kreds 

 Idéudvikling af projekter, herunder de kunstneriske processer, der, når de realiseres, skal 
leve op til Kulturpuljens øvrige kriterier 

 Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter 
 

Kulturpuljen støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, forskning og undervisning samt 
almindelige drifts- eller anlægsudgifter. 
 
Kriterierne for Kulturpuljen blev senest revideret den 7. januar 2015, pkt. 1 på Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalgets møde. 
 
Fordeling af bevillinger 
 
Kulturpuljens budget er i 2018 på 2.016.000 kr. Pr. 4.9.2018 har Kulturpuljen tildelt bevillinger for: 
2.012.489 kr., hvilket betyder, at puljen er ved at være opbrugt for i år.  
 
Størstedelen af Kulturpuljens midler fordeles traditionelt til årligt tilbagevendende begivenheder og 
til ansøgere, som søger år efter år, hvilket efterlader relativt få midler til nye ansøgere og projekter.  
 
Se bilag for en oversigt over bevillinger i 2018 samt uddybning vedrørende det pres, der er på 
Kulturpuljen. Der henvises til kvartalsrapporterne for Kultur, Unge og Fritid for en oversigt over 
bevillinger i 2018.  
 
Oplæg til drøftelse 
 



 

Side 4 

For at understøtte arbejdet med at implementere visionen og værdierne i Gentofte Kommunes 
Kulturpolitik anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
med udgangspunkt i Kulturpolitikken tager en drøftelse af Kulturpuljens formål, prioriteringer og 
uddelingspraksis:  
 

Sammen om kulturen 
 
Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er 
præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.  
 
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende refleksionsspørgsmål:  
 

 Hvordan skal balancen være mellem tradition (støtte til/drift af tilbagevendende kulturelle 
aktiviteter) og fornyelse (nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter) – jævnfør de nuværende 
kriteriers punkt 2 og 5 samt Kulturpolitikkens principper under værdierne virkelyst og 
mangfoldighed?  
 

 Hvordan skal balancen være mellem at prioritere lokale fællesskaber og at støtte kulturelle 
aktiviteter, der er åbne for alle – jævnfør de nuværende kriteriers punkt 3 og 
Kulturpolitikkens principper under værdien fællesskaber? 
 

 Er det nuværende støtteniveau til Børnekulturpuljen (250.000 kr.) og Ungepuljen (0 kr.) 
passende – jævnfør Kulturpolitikkens principper under værdien dannelse? 
  

 Hvordan understøtter Kulturpuljen et synligt og tilgængeligt kulturliv – jævnfør 
kulturpolitikkens principper under værdien mangfoldighed? 
  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund af drøftelsen fremlægge et forslag til nye 
kriterier for Kulturpuljen samt eventuelle justeringer af uddelingspraksis, som Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget kan tage stilling til på sit møde i november samt forberede temadrøftelser om 
emner, der kan danne afsæt for prioriteringer på kulturområdet. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 

1. At udvalget drøfter formål og uddelingskriterier for Kulturpuljen. 
2. At udvælge drøfter emner for kommende temadrøftelser. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Pres på Kulturpuljen (2450615 - EMN-2018-01956) 

 

2 (Åben) Nye vedtægter for Bellevue Teatret  
Offentlig titel   

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker/Kulturpolitik
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Sags ID: EMN-2018-03532 

 

Resumé 
Bellevue Teatret har anmodet Kultur, Unge og Fritid om at godkende nye vedtægter for Bellevue 
Teatret. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets behandling.  

 
Baggrund 
Bellevue Teatrets bestyrelse ønsker at ændre regnskabsår hvilket kræver en vedtægtsændring. 
Kultur, Unge og Fritid har i den forbindelse opfordret Bellevue Teatrets bestyrelse til at opdatere 
Bellevue Teatrets nugældende vedtægter, der stammer fra 1995 med et tillæg af 5. november 
2016. De nye vedtægter er blevet udarbejdet i dialog mellem Bellevue Teatrets bestyrelse og 
Gentofte Kommune/Jura og indeholder en række ændringer af de nugældende vedtægter for 
Bellevue Teatret.  
 
Bilag 1 indeholder de nye vedtægter og bilag 2 viser en oversigt over vedtægtsændringer.  
 
Nedenfor oplistes de væsentligste ændringer: 

 Regnskabsåret ændres fra 1. januar til 31. december til 1. juli til 30. juni med 
regnskabsmæssig omlægningsperiode fra 1. januar 2018 til 30. juni 2019. Ændringen 
skyldes et bestyrelsesønske om, at regnskabsåret følger teatersæsonen. 

 Vedtægternes opsætning justeres med færre paragraffer og flere overskrifter, hvor 
underafsnit har fået egne stk. for at skabe større overskuelighed. 

 Vedtægterne opdateres med henvisninger til gældende love og bekendtgørelser samt 
henvisning til egnsteateraftalen. I samme forbindelse slettes et krav om, at den offentlige 
hovedtilskudsyder/Gentofte Kommune skal godkende ansættelser af teaterchefen, da dette 
ikke længere følger af loven. 

 Strukturen for bestyrelsesvalg ændres. 

 Rammer for årsregnskabsmøde, valgperiode og regler for valg og genvalg til teatrets 
bestyrelse tilføjes.  

 Proceduren for godkendelse af forretningsorden justeres.  

 Mulighederne for at indkalde til bestyrelsesmøde udvides. 

 Der gives mulighed for en mere åben tegning af bestyrelsen, og det gøres frivilligt, om 
bestyrelsen ønsker at udpege en næstformand. 

 Tillæg til vedtægter af 5. november 2016, som justerer ordlyden af § 25, indskrives i selve 
vedtægterne. 

 Det tilføjes, at Bellevue Teatret kan drive virksomhed gennem datterselskaber eller 
associerede selskaber, hvis disses aktiviteter ligger indenfor Institutionens formål.  

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At godkende de nye vedtægter.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Bilag 1. Vedtægter for Bellevue Teater Produktion - godkendt af bestyrelse (2420576 - 

EMN-2018-03532) 

2. Bilag 2. Oversigt over vedtægtsændringer (2450626 - EMN-2018-03532) 

 

3 (Åben) Proces for udvikling af facilitetsstrategi  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02601 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget forelægges, til orientering, procesplanen for udvikling af en 
facilitetsstrategi.  
 

 
Baggrund 
Arbejdet med en facilitetsstrategi blev igangsat i forbindelse med udviklingen af Gentofte i 
bevægelse, Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik. Her blev faciliteter og byrum et 
selvstændigt målområde med udviklingen af en facilitetsstrategi, som en ønsket indsats. 
Efterfølgende er en facilitetsstrategi ligeledes indskrevet i visionskommunesamarbejde med DIF og 
DGI.  
 
Facilitetsstrategien skal sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer og sikre, at 
faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes bedst muligt samt at de udvikles med udgangspunkt i 
borgernes interesser og de tendenser, der opleves inden for idræt og bevægelse.  
 
Processen for udvikling af facilitetsstrategien følger den retning, der er sat i arbejdet med Gentofte 
i bevægelse, og inddrager områdets interessenter – både borgere og eksperter.  
 
Gentofte Kommune har ikke tidligere haft en facilitetsstrategi, men området har været en del af 
idræts- og bevægelsespolitikken. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen om proces for udvikling af en facilitetsstrategi tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Procesplan for facilitetsstrategi (2408273 - EMN-2018-02601) 

 

4 (Åben) Revision af folkeoplysningspolitikken  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02441 
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Resumé 
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til 2024. 
Politikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, 
oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Der skal nu formuleres nye kendetegn og 
målsætninger 

 
Baggrund 
Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, 
frivillige indsats og livslange læring. Gentofte Kommunes opgaver er at sikre de bedst mulige 
rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige 
folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.  
 
Folkeoplysningspolitikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger nu skal 
fornyes.  
 
Vision 2012-2024 
I Gentofte Kommune vil vi  

 Sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 
fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse 

 Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter 

 Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger.  

 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget 
udarbejdet forslag til en proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for 
folkeoplysningspolitikken. Forslaget er vedlagt som bilag. 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At processen for formulering af nye kendetegn og målsætninger for folkeoplysnings politikken 
godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Forslag til proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for 

folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune (2324018 - EMN-2018-02441) 

 

5 (Åben) Statusrapport for Fritid 2017  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02599 

 

Resumé 
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Kultur, Unge og Fritid har udfærdiget en Statusrapport 2017 for Fritid. Sagen fremlægges til Kultur-
, Unge- og Fritidsudvalgets orientering. 

 
Baggrund 
På nærværende møde gives en status på fritidsområdet for 2017 i henhold til Gentofte-Planens 
vision for kultur-, unge- og fritidsområdet 2017: ”Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver 
glæde, udvikling og mangfoldighed”, samt de tværgående politiske mål.  
 
Fritidsområdet har i perioden igangsat og understøttet en lang række aktiviteter, som på forskellig 
vis har understøttet områdets mål. Nedenfor præsenteres en række udvalgte eksempler fra 
statusrapporten under de enkelte mål. 
 
Kultur, Unge og Fritid arbejder for, at: 
 

 Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber 
 
Dette mål er blevet mødt med initiativer for alle aldersgrupper, primært i regi af de folkeoplysende 
foreninger og oplysningsforbund. Der er samtidig igangsat en række initiativer for at understøtte de 
borgere, som har brug for særlig støtte for at komme i gang med et aktivt fritidsliv. Blandt andet har 
forsøgsordningen med fritidspas hjulpet 60 børn og unge af økonomisk trængte familier i gang med 
en fritidsaktivitet, ungdomskonsulentordningen sat fokus på ungdomsfrafaldet i foreningerne og et 
samarbejde med Frivilligcenteret sat fokus på inddragelse af flygtninge i foreningslivet.  
 

 Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer 
 
De folkeoplysende foreninger er i høj grad med til at skabe fællesskab og medborgerskab, bidrage 
til demokratiforståelse og dygtiggøre hvert medlem inden for den enkeltes interesser – som 
udøver, leder eller noget helt tredje. I 2017 er 83,1% af kommunens borgere under 25 år aktive i 
en idrætsforening eller spejdergruppe. Der er blandt andet gennem Gæsteundervisere i 
idrætsundervisningen og GFO gjort en indsats for at styrke rekrutteringen af endnu flere børn og 
unge til foreningerne. Ligeledes har Foreningsportalen, klubudviklingsforløb og 
eliteidrætssamarbejdet bidraget til at styrke foreningerne og gøre arbejdet lettere for de frivillige.  
 

 Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed 
 
Gennem de seneste år er der arbejdet med at skabe fleksible og tilgængelige faciliteter, der 
imødekommer såvel foreningsorganiserede som selvorganiserede aktiviteter. Blandt andet ved at 
åbne Ordruphallen for borgerbooking. Derudover har Kom og vær med aktiviteterne tilbudt fleksible 
træningsmuligheder for borgerne. Aktiviteterne er gratis, og kræver ingen tilmelding.  
 

 Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse 
 
Samskabelse er et grundlæggende element på fritidsområdet, hvor de borgerrettede tilbud i høj 
grad er båret af frivillige, enten i foreningerne eller i form af selvorganiserede aktiviteter. I 2017 er 
en ny idræts- og bevægelsespolitik desuden sammenskabt med borgere og politikere i et 
opgaveudvalg, som sammen satte retning for udviklingen på fritidsområdet de kommende 12 år. 
Ligeledes gennem et opgaveudvalg er Gentofte Sportsparks fase 3 beskrevet og implementeret, 
en udvidelse der blev afsluttet i 2017.  
 
Overordnet set kan det konkluderes, at fritidsområdet i 2017 har arbejdet ud fra den samlede 
vision for kultur-, unge- og fritidsområdet samt de underliggende mål, og der lægges på den 
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baggrund op til en politisk drøftelse af den ønskede udvikling af fritidsområdet i slutningen af 
statusrapporten. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage statusrapporten for Fritid 2017 til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Statusrapport Fritid 2017 (2338118 - EMN-2018-02599) 

 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-00302 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid. 

 
Baggrund 

 Reform af det forberedende område  
Den 28. maj 2018 vedtog et enigt folketing lovforslagene vedrørende FGU, herunder den 
kommunale ungeindsats, der skal sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats 
på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. 
 
Undervisningsministeriet har nu godkendt, at Gentofte Kommune indgår i klyngen 
’Storkøbenhavn Nord’ bestående af Herlev, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Ballerup og 
Gentofte Kommune. 
Der etableres en FGU – institution i Gladsaxe og en FGU skole i Ballerup. 
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018 vælges et medlem fra Gentofte 
Kommune til bestyrelsen for den nye institution. 
 

 Introduktionsdag for ungdomsuddannelserne med idrætsordning 
Gentofte HF, Gammel Hellerup, Ordrup og Øregård Gymnasier afholdt sammen med 
Gentofte Kommune en introduktionsaften for idrætselever og deres forældre. I alt 100 var 
mødt op til arrangementet sidst i august, hvor blev de præsenteret for idrætskoordinatorer, 
fysioterapeut, fysiske morgentrænere, mentalitetsudviklingsprogrammet samt en tidligere 
student og OL atlet. På aftenen drøftede atleter og forældre værdier i talentarbejdet ud fra 
Team Danmarks værdispil. Værdispillet er udviklet af Team Danmark og Danmarks 
Idrætsforbund og er bygget op omkring fem værdier: Helhed, Udvikling, Samarbejde, 
Engagement og Trivsel. 
 
Værdispillet er rettet mod talentarbejdet i kommuner, uddannelser, idrætsklubber samt 

forældre og kan ses elektronisk her: teamdanmark.dk/vores-arbejde/talentarbejde/ 

https://www.teamdanmark.dk/vores-arbejde/talentarbejde/
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 SpecialSport Katalog 2018/2019 
I et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Idrætsforeningen Espelunden og Københavns 
Idrætsforening for Udviklingshæmmede og med støtte fra den fælleskommunale 
idrætspulje er der udarbejdet et katalog over alle kendte idrætstilbud til borgere med 
funktionsnedsættelse i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Roskildeområdet. 
 
Kataloget kan ses elektronisk her: SpecialSport Katalog 2018/2019 
  
Kataloget er trykt i 8.000 eksemplarer, som i Gentofte Kommune vil blive uddelt til elever på 
Søgårdsskolen, på kompetencecentrene på de øvrige skoler, til sagsbehandlere i 
Sundhedsplejen og i Børn og Familier samt til socialrådgivere mfl.  
 
Et trykt eksemplar vil blive uddelt til udvalgets medlemmer på mødet. 
 

Arrangementer i perioden: d. 11. september til d. 20. september 2018 
 

 Hockey for børn (4-6 år) og forældre 
Aktiviteten havde opstart den 19. august og ”slutter” den 14. oktober. 
Afholdes i søndage kl. 10.00-11.30 på den blå kunstgræsbane i Gentofte Hockey Klub. 
Se mere her: www.facebook.com/Hockey for børn og forældre 

 

 Karate for børn og forældre 
Aktiviteten havde opstart den 23. august og ”slutter” den 11. oktober. 
Afholdes torsdage kl. 17-19 i gymnastiksalen på Munkegårdsskolen. 
Aktiviteten er et samarbejde med Munkegård Idrætsforening og deres afdeling Dyssegård 
Karateskole. 
Se mere her: www.facebook.com/Karate for børn og forældre  

 

 Miniton og motionsbadminton for forældre 
Gentofte Badminton Klub og Charlottenlund Badminton Klub indbyder forældre til at spille 
badminton med deres børn i uge 37-40. 
Miniton er badmintontræning med masser af leg, hvor børn og forældre er aktive. Med 
redskaber som miniketsjere, hulahopringe, agilitystiger og masser af fjerbolde udvikler 
børnene hurtigt deres fornemmelse for spillet. Aktiviteten er for helt nybegyndere med en 
forælder. Rutinerede trænere hjælper forældre og børn godt i gang. 

o 3-7 årige: søndag kl. 9-10 eller 10-11 i Gentofte Badminton Klub 
o 7-9 årige: torsdag kl. 17-18 i Charlottenlund Badminton Klub 

Klubberne har også et tilbud til de forældre, som gerne vil spille med andre voksne og få 
sved på panden.  
Lørdag kl. 9 i Gentofte Badminton Klub eller søndag kl. 10 i Charlottenlund Badminton 
Klub. Det er GRATIS at være med i uge 37-40 
 

 Golden Days Festival om vildskud og skønhedspletter – om historiens B-sider 
Historiefestivalen Golden Days handler i år om historiens B-sider: Om bagsiderne af den 
gængse historiefortælling, fraklippene, fejlene og nuancerne. Festivalen indtager hele 
hovedstadsregionen og Gentofte mellem den 7. og den 23. september. Med musik, film, 
litteratur, kunst, havearkitektur, teater og samfundsstof hiver Gentoftes kulturinstitutioner de 
glemte historier frem i lyset. Der er arrangementer for både børn og voksne og festivalen 
tager dig godt rundt i Gentofte: Til Bellevue Teatret, Garderhøjfortet, Gentofte Bibliotekerne, 
Øregaard Museum, Bernstorff Slot, Tranen og Brandts Have.  

https://indd.adobe.com/view/147f609c-51c0-4247-8f2a-da0bd42389a4
https://www.facebook.com/events/2175636266054481/
https://www.facebook.com/events/255886601909142/
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Se programmet på goldendays.dk/4k. 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringerne tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

http://goldendays.dk/4k
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