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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen. Aflevering fra 
opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2019-06433

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 8, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen. Opgaveudvalget er nu klar til at 
aflevere resultatet af sit arbejde.

Borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for 
opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 
27. januar 2020 med henblik på, at Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller 
disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i februar 2020.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 8, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen. Kommissoriet er 
vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 21, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

 udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for Byens Hus
 udarbejde principper for daglig drift og brug af Byens Hus, som kan sikre et levende hus 

med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter
 komme med anbefalinger til en økonomisk model for Byens Hus

Opgaveudvalget har udarbejdet et forslag til organisering og styreform, principper for daglig drift og 
brug samt anbefalinger til økonomisk model for ”Byens Hus – vi skaber sammen”, som er vedlagt 
som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes seks gange – tre af møderne har været afholdt i Byens Hus, tre af 
møderne i andre kultur- og borgerhuse. Opgaveudvalgets første møde handlede om at lære Byens 
Hus og dets nuværende brug at kende. Det andet møde foregik i kultur- og bevægelseshuset 
KU.BE på Frederiksberg. 

Mellem andet og tredje møde indhentede opgaveudvalget viden til sit fortsatte arbejde: 
 Der blev arbejdet i arbejdsgrupper, som forberedte stormøde og forslag til driftsmodeller. 
 Medlemmer af opgaveudvalget besøgte borger- og kulturhuse med forskellige former for 

organisering og styreform, nemlig SYMB i Kalundborg, Kulturcenter Mariehøj i Rudersdal 
Kommune og Polymeren i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Der blev afholdt det første stormøde i Byens Hus, hvor interessenter, herunder 
Folkeoplysningsudvalget, Grønt Råd, Handicaprådet, Seniorrådet, eksisterende brugere af Byens 
Hus, kommende brugere af Byens Hus, medlemmer af opgaveudvalgene FN’s verdensmål i 
Gentofte og Vi Skaber Sammen samt det faste udvalg for fremtidens udskoling, modtog en 
målrettet invitation til at give inputs til opgaveudvalgets opgaveløsning. I alt deltog cirka 80 
personer. Jane Sandberg, direktør for Enigma – Museum for post, tele & kommunikation og 
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forfatter til bogen ”Come Together”, indledte med et oplæg om vigtigheden af fællesskabet og 
frivilligheden som drivkraft.

Det tredje møde foregik i Byens Hus i Roskilde efter en kort rundvisning i kulturhuset INSP! Ved 
mødet samlede opgaveudvalget op på de mange inputs, hvorefter arbejdsgruppen for 
driftsmodeller udarbejdede tre scenarier til videre drøftelse på fjerde møde, nemlig et scenarie for 
en rent kommunal styreform, et scenarie for en rent foreningsdrevet styreform og et 
foreningsdrevet og kommunalt scenarie. 

På fjerde møde, der foregik på Gladsaxe Kulturhus Telefonfabrikken, arbejdede opgaveudvalget 
videre med fordele og ulemper og placering af opgaver i de tre scenarier. 

Ved det andet åbne stormøde, der havde samme målgruppe og samme antal deltagere som det 
første, blev scenarierne udfordret og kvalificeret yderligere. Til mødet var der stor interesse for en 
styreform med kommunen som væsentlig aktør – men stadigvæk med borgeren/brugeren som en 
nøgleperson. På mødet deltog lederen af KU.BE, lederen af Kulturcenter Mariehøj og lederen af 
Telefonfabrikken for at komme med inputs til drøftelserne. 

På sit femte møde valgte opgaveudvalget at arbejde videre med det foreningsdrevne og 
kommunale scenarie samt med en økonomisk model og principper for daglig drift og brug og 
indstille dette til Kommunalbestyrelsen. Anbefalingen blev godkendt af opgaveudvalget på sjette 
møde. 

De aktører, der allerede er flyttet ind i huset, er blevet inddraget løbende gennem de åbne 
stormøder, ligesom opgaveudvalgets arbejde to gange har været på dagsordenen på de faste 
husmøder for disse brugere.

Forud for sidste møde har udkastet med forslag til organisering og styreform, principper for daglig 
drift og brug samt anbefalinger til økonomisk model for Byens Hus været tilsendt Grønt Råd, og det 
er blevet fremlagt for Seniorrådet og Handicaprådet. Grønt Råd er blevet givet muligheden for at 
give sit indspil, men har ikke givet en tilbagemelding på udkastet. Seniorrådet tilsluttede sig 
anbefalingerne og ville tage Byens Hus op på næste møde og her drøfte, om rådet ser sig selv 
have en rolle i den i anbefalingen beskrevne foreningsdannelse i implementeringsfasen. 
Handicaprådet havde en særlig opmærksomhed på inklusion af udsatte unge/unge med særlige 
behov, som ikke af sig selv opsøger huset. De havde også en opmærksomhed på, at man i 
implementeringen skal sikre, at Byens Hus ikke bliver brugt som et værested. Handicaprådet 
ønsker at følge implementeringsarbejdet, særligt i forhold til Ungemiljøet, og opfordrer til, at der i 
organiseringen omkring Byens Hus arbejdes opsøgende i forhold til udsatte unge brugergrupper. 
Herudover pointerede Handicaprådet, at eftersom der er tale om en ny form for organisering i 
Gentofte Kommune, vil det være hensigtsmæssigt, at der er mulighed for at justere organiseringen, 
hvis ikke denne fungerer efter hensigten.  

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt anbefalinger til 
økonomisk model for ”Byens Hus – vi skaber sammen” vedtages.

Tidligere beslutninger:
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

”BYENS HUS - Vi skaber sammen” 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og 

moderne sted – kaldet BYENS HUS. Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at 

der oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer 

for BYENS HUS. Visionen for BYENS HUS er at gentænke ’byens samlingssted’, så der er plads til mange brugergrupper 

og højt til loftet.  

Ejendommen på Hellerupvej, som tidligere har rummet Copenhagen International School, blev overtaget af Gentofte 

Kommune den 1. februar 2017. Siden overtagelsen af skolen har der været en række aktivitet - er på adressen. Det er 

besluttet, at der også fremover skal være reserveret plads til midlertidig boligplacering af flygtninge, Frivilligcenter & 

Selvhjælp Gentofte, ’Unges Frie Tid’ og ’Fremtidens Udskoling’ på matriklen.  Der er derudover diverse aktiviteter så 

som fællesspisninger, kunst og kultur, workshops, rådgivning, idræts-, undervisnings- og mødeaktiviteter m.v.   

Kommunalbestyrelsen har defineret følgende visioner for BYENS HUS:  

 BYENS HUS skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser 

på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion.  

 BYENS HUS skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for 

kommunens borgere i alle aldersgrupper. 

 I BYENS HUS tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel 

mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune. 

Opgaveudvalget BYENS HUS skal udfolde disse visioner for ejendommen på Hellerupvej ved at komme med konkrete 

forslag til, hvordan vi skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne på Hellerupvej og skaber 

synergi og sameksistens mellem husets brede gruppe af brugere, bestående af borgere, foreninger, frivillige samt 

private og kommunale aktører. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes en økonomisk 

model for BYENS HUS, der sikrer, at vi har et hus fuld af liv, hvor der samtidig er kræfter til at understøtte en fortsat 

udvikling af stedet.  

I opgaveudvalgets arbejde inddrages tanker og ideer, der er udviklet i samarbejde med borgere i opgaveudvalgene  

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’.  

På ovenstående baggrund ønsker kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget ”BYENS HUS – vi skaber sammen”.  

2. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan man skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af 

faciliteterne på Hellerupvej, hvor forskellige brugergrupper kan sameksistere og mødes på nye måder. Herunder 

hvordan man skaber de bedst mulige rammer for en klar og effektiv ansvarsfordeling mellem husets forskellige brugere. 
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Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående: 

 Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for BYENS HUS  

 Udarbejde principper for daglig drift og brug af BYENS HUS, som kan sikre et levende hus med høj udnyttelse 

og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter 

 Komme med anbefalinger til en økonomisk model for BYENS HUS  

I opgaveudvalgets arbejde inddrages og udfoldes relevante tanker og forslag, der er udviklet i opgaveudvalgene 

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i Kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’. På samme måde sørges der for en kontinuerlig koordinering og sparring med opgaveudvalget Vi skaber 

sammen og de kommende opgaveudvalg Det internationale i Gentofte og ’FN’s verdensmål i Gentofte.  

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i en innovativ tilgang, hvor digitale løsninger indtænkes fra en start. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget i henhold 

til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 medlemmer fordelt således: 
 

 To borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter  i et foreningsbaseret tilbud, fx en folkeoplysende 
forening  

 Tre borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter, som dyrkes i et ikke-formaliseret fællesskab/gruppe 
eller i individuelt regi. Borgerne skal have erfaringer og interesser indenfor eksempelvis fællesspisninger, 
kunst og kultur, workshops eller idræts- og undervisningsaktiviteter 

 To borgere, der har erfaring med at udvikle og drive kulturinstitutioner, medborgerhuse, kirker eller lignende 

 To borgere under 25 år, der har erfaring med aktiviteter for, med eller af unge 

 En borger, der er medlem af en skolebestyrelse på en folkeskole i Gentofte Kommune og er, eller har været, 
forælder til et barn i udskolingen i Gentofte Kommune  

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg, herunder særligt opgaveudvalgene Vi skaber sammen, Fremtidens udskoling, Kulturpolitik og de stående 

udvalgs arbejder. 

Opgaveudvalget skal tage afsæt i og inddrage erfaringer med at udvikle, organisere og drive moderne medborgerhuse, 

som benyttes af mange brugergrupper, og arbejde med modeller for sameksistens både i og udenfor Gentofte 

Kommune. Udvalget skal arbejde med ideer og modeller, for hvordan foreninger, borgere, virksomheder, kommunale 

aktører og andre kan sameksistere i fremtidens BYENS HUS, som kan danne udgangspunkt for, at opgaveudvalget kan 

komme med sine anbefalinger til principper for brug af BYENS HUS.  
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Opgaveudvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, foreninger, videnspersoner, kommunale aktører 

mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i opgaven. Herunder skal opgaveudvalget tage højde for de aktører, aftaler og 

aktiviteter, som allerede er knyttet til lokalerne på Hellerupvej 22-26. Opgaveudvalget skal desuden søge rådgivning hos 

og inddrage eksterne samarbejdspartnere, hvor det kan bidrage til opgaveløsningen. Ligeledes skal udvalget have et 

internationalt perspektiv og indhente indspil fra opgaveudvalget Det internationale i Gentofte samt inddrage 

udenlandske borgere i sit arbejde. Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune 

aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.  

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2019 og afsluttes i fjerde kvartal 2019.  

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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Gentofte Kommune

Visionerne
Visionerne for Byens Hus var formuleret i kommissoriet for opgaveudvalget og har 

fungeret som pejlemærker i opgaveudvalgets arbejde. 

Visionerne er: 

• Byens Hus skal danne ramme om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes 

mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion

• Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling 

er i fokus til gavn for kommunens borgere i alle aldersgrupper

• I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber 

på tværs af traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og 

kommune

Undervejs i opgaveudvalgets arbejde er visionerne for huset blevet konkretiseret til, at 

Byens Hus er et hus, hvor man kommer, når man skal udøve eller deltage i en aktivitet.
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Gentofte Kommune

Opgaveudvalgets arbejde

Fra april 2019 til og med januar 2020 har opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber 

sammen arbejdet med følgende opgaver: 

1. Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for Byens Hus

2. Udarbejde principper for daglig drift og brug af Byens Hus, som kan sikre et levende 

hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter

3. Komme med anbefalinger til en økonomisk model for Byens Hus

Opgaveudvalget har holdt seks ordinære opgaveudvalgsmøder, været nedsat i 

arbejdsgrupper, besøgt syv borger- og kulturhuse for at høste erfaringer og inviteret 

alle interesserede til to offentlige stormøder for at få vigtige inputs fra nuværende og 

kommende brugere af huset. 
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Gentofte Kommune

Fakta om Byens hus – vi skaber sammen

Byens Hus har adresse på Hellerupvej 20-26. De 7.800 m2 indeholder tidligere klasselokaler, 

tidligere administrationsrum, en teatersal, en spejlsal, en tumlesal og en mødesal (tidligere 

kantine) med tilknyttet anretterkøkken, en idrætshal med harpiksfrit underlag, faglokaler, et 

tidligere bibliotek og et gårdmiljø. 

Følgende brugere af huset er indskrevet som faste i kommissoriet for opgaveudvalget: 

• Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte (kontorer og mødelokaler på 1. sal i nr. 24) 

• Røde Kors, midlertidig indkvartering af flygtninge (kælder, parterre, stue og 1. sal i nr. 22) 

• Ungemiljø under Unges Frie Tid (Biblioteket på 1. sal samt værksteder og opholdsrum på 2. sal 

i nr. 24 alle hverdage 14.30-22) 

• Fremtidens Udskoling (hele nr. 20 i dagtimerne) 

Desuden har Gentofte Kommune en særlig aftale med:

• Headspace (en del af stueetagen i nr. 24) 
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Gentofte KommuneGentofte Kommune

Opgave 1 og 3: 
Organisering, styreform og 
økonomiske modeller 
– præsentation af tre scenarier
Opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen 
indstiller scenarie 1 til Kommunalbestyrelsen
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Gentofte Kommune

Centrale ønsker til organisering og styring, der går igen 
i de tre scenarier:

• Borgerne skal have en forpligtende rolle i forhold til organisering og styring

• Der skal være en leder, der samler, koordinerer og sikrer værtsskab

• Der skal være et godt og forpligtende samarbejde mellem Gentofte Kommune og 

brugerne

• Organiseringen skal tilgodese og sikre koordinering mellem de forskellige typer af 

brugergrupper, dvs. foreninger, individuelle aktører, kommunale brugere og brugere,  

der allerede har en individuel aftale med Gentofte Kommune (kernebrugere)

• Organiseringen og styringen skal kunne udvikles i takt med at Byens Hus – vi skaber 

sammen udvikles
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Gentofte Kommune

Scenarie 1: Foreningsdrevet og kommunalt scenarie
- Indstilles af opgaveudvalget til Kommunalbestyrelsen

Side 8

Gentofte 
Kommune Foreningen Byens Hus

Samarbejdsaftale

Rummer både foreninger og  enkeltaktører

Kommunale brugere og andre faste brugere 
med individuelle aftaler (p.t. Headspace, 

Røde Kors, Frivilligcenter Gentofte, 
Fremtidens Udskoling og Unges Frie Tid)

Kommunalt ansat leder af Byens Hus

Tekniske servicemedarbejdere fra Gentofte 
Ejendomme

• Visioner

• Principper for 

daglig drift og 

brug

Økonomisk model

Se slide 11. 



Gentofte Kommune

Scenarie 1: Uddybning af Gentofte Kommunes 
hovedopgaver

Side 9

Gentofte Kommunes hovedopgaver
• Daglig ledelse af Byens Hus v/ leder af Byens Hus
• Samarbejde med foreningen Byens Hus
• Indgående og evt. opsigelse af individuelle aftaler med kernebrugere (se 

princip 1) 
• Koordinere overordnet mellem brugere, dvs. foreningen Byens Hus, 

kommunale brugere  og andre kernebrugere og inspirere til nye 
samarbejder på tværs

• Følge op på samarbejdsaftalen
• Daglig drift af huset v/ tekniske servicemedarbejdere, herunder 

bygningsdrift og sikkerhedsplan

GK
Foreningen 
Byens Hus



Gentofte Kommune

Scenarie 1: Uddybning af foreningens/bestyrelsens 
hovedopgaver
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Foreningens hovedopgaver
• Koordinere medlemmernes forskellige interesser 
• Fordele ledige lokaler til brugere godkendt af Gentofte Kommune, 

herunder også føre tilsyn med og begrænse/afslutte faste brugeres 
og ad hoc-brugeres aktiviteter i det omfang det er nødvendigt på 
baggrund af de kommunalt fastsatte retningslinjer   

• Evt. nedsætte undergrupper såsom lokalefordelingsgruppe, 
eventgruppe, kommunikationsgruppe og et aktørforum

• Samarbejde med Gentofte Kommune/lederen af Byens Hus om 
drift og  udvikling af Byens Hus

• Indkræve kontingent og administrere økonomi og 
medlemsdatabase

GK
Foreningen 
Byens Hus



Gentofte Kommune

Scenarie 1: Økonomisk model

Side 11

Foreningen 
Byens Hus

Økonomisk model

Gentofte Kommune forestår udgifter til bygningsdrift, tekniske 
servicemedarbejdere og en leder samt et budget til indretning 
af huset.

Foreningen kan søge fonde og fx. Gentofte Kommunes 
kulturpulje til konkrete aktiviteter. Endvidere har foreningen et 
medlemskontingent.  

GK



Gentofte Kommune

Scenarie 1: Fordele og ulemper
I opgaveudvalget og på de åbne stormøder er følgende fordele og ulemper udpeget for scenarie 1
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Fordele Ulemper

Scenariet understøtter en samskabelseskultur, ejerskab fra 
brugerne, visionen om at gøre tingene på ”nye måder” og 
visionen om mangfoldighed, fordi Gentofte Kommune bør være 
mindre interessefølsom.

Lederen kan blive klemt mellem foreningens og Gentofte 
Kommunes interesser. Samarbejdsaftalen skal derfor klargøre 
organiseringen og ansvarsfordelingen mellem lederen/kommunen 
og bestyrelsen/foreningen Byens Hus.

En kommunalt ansat leder kan koordinere og mægle mellem 
foreningen Byens Hus, kommunale brugere og faste brugere og 
sikre mangfoldighed – også for de mindre ressourcestærke.

En kommunalt ansat leder har adgang til ledelsessparring og 
fagekspertise i kommunen.

Det giver en fleksibilitet, så vi skaber sammen, at opgaver 
fordeles mellem forvaltningen og brugerne i foreningen Byens
Hus.

Der er et tilpas træk på ildsjælene ift. drift og udvikling med et 
kommunalt ophæng og en kommunalt ansat leder og tekniske 
servicemedarbejdere.

Med brugerne organiseret i en forening er der gode muligheder 
for at søge fondsfinansiering til aktiviteter og udvikling af huset.
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Scenarie 2: Kommunalt og brugerinddragende scenarie
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Brugerråd

Dialog
Gentofte Kommune

Hovedopgaver:
• Dialog med kommunen om drift og 

udvikling af Byens Hus – vi skaber sammen
Hovedopgaver:
• Ansvar for drift og udvikling 

af Byens hus

Økonomisk model

Gentofte Kommune forestår udgifter til bygningsdrift, tekniske 
servicemedarbejdere og en leder samt et budget til indretning af huset. 

Stormøder

Brugerudvalg

• Visioner

• Principper for 

daglig drift og 

brug

Brugere med 
individuel 

aftale



Gentofte Kommune

Scenarie 2: Fordele og ulemper
I opgaveudvalget og på de åbne stormøder er følgende fordele og ulemper udpeget for scenarie 2
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Fordele Ulemper

Tydelig ansvarsfordeling (idet ansvaret ligger samlet hos 
Gentofte Kommune).

Organiseringen kan indskrænke brugernes råderum og være tung 
og statisk.

En kommunalt ansat leder kan mægle mellem brugergrupper. Manglende autonomi/ejerskab: Brugerne har kun en rådgivende 
funktion og er ikke formelt organiserede. Husets brugere har ingen 
selvstændig økonomi.

En kommunalt ansat leder har adgang til sparring gennem 
ledelsesfora og fagekspertise i kommunen.

Lederen/kommunen kan komme til at stå for stærkt over for de 
frivilligt og løst organiserede brugere.

Uformelle organiseringsformer og brugerindflydelse uden 
foreningsorganisering taler til yngre målgrupper.

Brugerråd eller løst organiserede brugere har sværere ved at søge 
store fonde end en forening. 

Kommunen kan sikre, at der bliver fulgt op på visionen for 
Byens Hus og kommunale indsatser gennem den kommunalt 
ansatte leder.

Minimalt træk på ildsjælene, som kan koncentrere sig om deres 
aktiviteter. 
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Foreningen Byens Hus
DriftsaftaleGentofte 

Kommune 

15

Økonomisk model
Foreningen får et driftstilskud fra Gentofte Kommune. Foreningen ansætter en leder. De resterende midler til drift og udvikling af huset, udover det bygningsmæssige, 
skal hovedsagelig tilvejebringes via kontingent fra foreningens medlemmer samt fra puljer og fonde. 

Scenarie 3: Forenings-scenarie

Kommunens hovedopgaver:
• Varetage bygningsdrift og 

sikkerhedsplan
• Indgå individuelle aftaler med 

faste brugere
• Indgå driftsaftale og føre tilsyn 

med foreningen Byens Hus

Bestyrelse
Leder

Foreningens hovedopgaver:
• Ansvar for al udvikling og drift af Byens Hus  udover det 

bygningsmæssige 
• Bestyrelsen ansætter og afskediger leder
• Opkræver kontingent og administrerer økonomi og medlemsdatabase
• Faslægger og sanktionerer husregler

• Visioner

• Principper for 

daglig drift og 

brug

• Driftstilskud
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Fordele Ulemper

Stor grad af autonomi, brugerinvolvering, ejerskab og en 
økonomi uafhængig af Gentofte Kommune.

Foreningen har ansvaret for at administrere og drive Byens Hus 
– og ikke kun aktiviteter. Vi har ikke set nogle andre huse, der har 
kunnet opbygge en tilstrækkelig økonomi uafhængigt af 
kommunen.

Leder varetager udelukkende foreningens interesser. Lederen må navigere i og får sit mandat fra en 
foreningsbestyrelse baseret på en heterogen brugergruppe med 
forskellige interesser.

Lederen kan stå ret alene ift. at få ledelsessparring.

Ledelse/bestyrelse har ikke mulighed for at trække på 
kommunens kompetencer og ressourcer.

Byens Hus er en selvstændig enhed, der kan have sværere ved at 
navigere ift. de kommunale indsatser.

Administrationen af huset vil give et stort træk på 
ildsjælene/arbejdsbelastning for foreningsbestyrelsen og tage 
ressourcer fra borgerrettede aktiviteter. 

Scenarie 3: Fordele og ulemper
I opgaveudvalget og på de åbne stormøder er følgende fordele og ulemper udpeget for scenarie 3
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Opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen

indstiller scenarie 1
til Kommunalbestyrelsen

Principper for daglig drift og brug samt hovedpunkter til 
samarbejdsaftale for scenarie 1 udfoldes på de følgende slides
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Gentofte KommuneGentofte Kommune

Opgave 2
Principper for daglig drift og 
brug samt hovedpunkter til 
samarbejdsaftale for scenarie 1
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Gentofte Kommune

Overordnede ønsker til principper for daglig drift 
og brug

Byens Hus er et hus båret af frivillighed og ansvar i fællesskab. Her er plads til 

aktiviteter:

• der er ikke-kommercielle 

• der giver noget til fællesskabet

• der kobler sig til andre aktiviteter og inviterer til samarbejde for at reducere 

konkurrence til eksisterende lokale aktiviteter

• der bidrager til husets mangfoldighed  
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Gentofte Kommune

Principper for daglig drift og brug

1. Her er rum til kernebrugere, faste brugere og ad hoc-brugere

2. Her er forskellige vilkår for forskellige rum

3. I Byens Hus – vi skaber sammen, skaber vi sammen

4. Her praktiseres frivillighed og fællesskab

5. Fælles brug betyder fælles ansvar
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Gentofte Kommune

Princip 1: Her er rum til kernebrugere, faste brugere og 
ad hoc-brugere 

Side 21

Ad hoc-brugere

Faste brugere

Kernebrugere
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Princip 1 fortsat: Kernebrugere

• Kernebrugere har særlige privilegier og et særligt ansvar; begge dele aftalt med 

Gentofte Kommune, der også kan opsige aftalerne med kernebrugerne.  

Kernebrugerne kan, men er ikke forpligtet til at være medlem af foreningen Byens 

Hus. Kernebrugere kan indrette de lokaler, de har fået brugsret til, og skal tage 

ansvar for indre vedligehold af lokalerne i samarbejde med Gentofte Ejendomme 

• Kernebrugerne deler deres lokaler med øvrige brugere af Byens Hus, når de ikke selv 

benytter dem, og står også for at instruere andre brugere i korrekt anvendelse af 

lokalerne og eventuelt udstyr

• Kernebrugere er primo 2020: Fremtidens Udskoling, Unges Frie Tid, Frivilligcenter 

Gentofte, midlertidigt indkvarterede flygtninge (Røde Kors) og Headspace
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Gentofte Kommune

Princip 1 fortsat: Faste brugere

• Faste brugere er en stor del af drivkraften i Byens Hus. De faste brugere kan være 

foreninger eller privatpersoner. Fælles for dem er, at de er medlemmer af foreningen 

Byens Hus. Derfor er de med til at udvikle huset. På sigt får de faste brugere adgang 

til depotfaciliteter, så de kan have deres udstyr stående i Byens Hus, uden at det 

op.t.ager et lokale permanent

• For at sikre et levende hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang indgår 

foreningen Byens Hus en individuel aftale med faste brugere om brug af ledige 

lokaler i en afgrænset periode alt efter behov og type af aktivitet. Det er også 

foreningen Byens Hus, som evt. opsiger aftaler med faste brugere på baggrund af de 

af kommunen fastsatte retningslinjer 
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Gentofte Kommune

Princip 1 fortsat: Ad hoc-brugere

• Ad hoc-brugere er dem, der bruger husets lokaler og aktiviteter, men ikke er formelt 

tilknyttede huset (de har ikke en individuel aftale med Gentofte Kommune eller er 

medlem af foreningen Byens Hus)

• Ad hoc-brugerne kan benytte de åbne fællesrum, ”mellemrummene”, som alle 

andre brugere og kan spontant bruge lokaler, der ikke er bookede. Ad hoc-brugere 

har som udgangspunkt ikke mulighed for at deponere udstyr

• En fast procentdel af lokalerne skal være friholdt til ad hoc-aktiviteter.  

Procentsatsen fastlægges en gang årligt i samarbejde mellem lederen af Byens Hus 

og bestyrelsen/den nedsatte lokalefordelingsgruppe
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Gentofte Kommune

Princip 2: Her er forskellige vilkår for forskellige rum

Side 25

Neutrale rum: 

Rum uden en særlig kodning og som ingen brugere 
har særlig forrang til.

Ledige klasselokaler og ”mellemrum”

Kodede rum:

Rum som er indrettet til en særlig type aktivitet 
og kræver instruktion før brug.

p.t. faglokaler, teatersal, de kreative værksteder, 
køkken, biblioteket, sportshal, Mødesalen.

Eksklusive rum: 

Rum kernebrugere som udgangspunkt har 
eksklusiv ret til.

P.t. boligdelen, Fremtidens Udskoling, 
Frivilligcenter Gentofte, administrationslokaler i 

Unges Frie Tid og Headspace
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Neutrale rum:

• Ledige klasselokaler mv. kan bookes efter først-til-mølle-princippet

• ”Mellemrum” er centrale mødesteder og husets hjertekamre. Disse kan ikke bookes, men står til rådighed for 

alle

Kodede rum: 

• Køkken og faglokaler kræver instruktion før brug. Teatersal og biblioteket er indrettede til særlige formål, men 

kræver p.t. ingen instruktion før brug. Unges Frie Tid råder over biblioteket, loftet og delvist over faglokalerne, 

men disse kan bruges af andre inden 14.30 i hverdagene og hele dagen i weekenden. Fremtidens Udskoling 

råder over nr. 20 i dagtimerne, men kan efter aftale herefter anvendes af andre brugere

• Mødesalen kan kun bookes til arrangementer med over 25 deltagere

Hertil kommer, at der skal sigtes efter, at 25% af aktiviteterne i Mødesalen er åbne for offentligheden mellem 

kl. 10.00 og kl. 16.00, og at 50% af aktiviteterne i Mødesalen skal være åbne for offentligheden mellem kl. 

16.00 og kl. 22.00 

• Sportshallen indgår i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 22.00  fortsat i den fordeling af kommunale idræts- og 

træningsanlæg, som  facilitetsudvalget varetager. Facilitetsudvalget er nedsat af Folkeoplysningsudvalget til 

den opgave. Sportshallen kan bookes udenfor dette tidsrum

Eksklusive rum: 

• Headspaces lokaler og lejlighederne til de midlertidigt indkvarterede flygtninge kan som udgangspunkt ikke 

bruges af andre. Frivilligcentrets mødelokaler står som udgangspunkt til rådighed for Frivilligcentrets brugere, 

men kan efter aftale med Frivilligcentret bookes af andre, hvis de ikke anvendes af medlemmerne Side 26

Princip 2 fortsat: Her er forskellige vilkår for forskellige rum



Gentofte Kommune

Princip 3: I Byens Hus – vi skaber sammen, skaber 
vi sammen

• Byens Hus er et sted, man kommer for at skabe sammen og for at opleve, hvad 

andre har skabt. I mellemrummene er der hjerterum. Her mødes vi på tværs før eller 

efter en aktivitet. Jo mere, man som bruger giver til fællesskabet, jo mere får man 

igen
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Gentofte Kommune

Princip 4: Her praktiseres frivillighed og 
fællesskab

• Lokaler stilles gratis til rådighed for medlemmer af foreningen Byens Hus

• I Byens Hus giver man noget tilbage til fællesskabet, fx. ved at dele sit inventar, 

hjælpe til med andres aktiviteter eller tage initiativer på tværs

• Som bruger skal man være med til at skabe en kultur i huset, hvor man er åben og 

interesserer sig for de andre brugere af Byens Hus. Der skal være en god og 

respektfuld omgangsform

• Kernebrugerne har et særligt ansvar for at tage godt imod nye brugere,  herunder 

også brugere, som ikke af sig selv opsøger fællesskabet. fx. står Unges Frie Tids 

lokaler  til rådighed for alle Gentoftes unge og kan være behjælpelig med 

indmeldelse i foreningen Byens Hus samt koordinering af sammenfaldende 

interesser og aktiviteter for målgruppen

• Kernebrugerne bidrager til det åbne og tillidsfulde samarbejde i Byens Hus
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Gentofte Kommune

Princip 5: Fælles brug betyder fælles ansvar

• Som bruger passer man både på huset og på hinanden. Herunder har man pligt til at 

sætte sig ind i husorden og sikkerhedsplan. Som arrangør af events har man selv 

ansvaret for sine gæster

• Det skal være nemt at booke og bruge Byens Hus, og det skal være både nemt og 

obligatorisk for alle brugere at frigive bookede faciliteter, så andre kan få glæde af 

dem

• Brugerne skal fortælle hinanden om aktiviteter via de kommunikationskanaler, som 

foreningen Byens Hus benytter

• Foreningen følger op på, om lokalerne bruges i det omfang og til det formål, de er 

booket til
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Hovedpunkter i en samarbejdsaftale mellem Gentofte 
Kommune og foreningen Byens Hus – vi skaber sammen:

• Gentofte Kommune stiller ledige lokaler vederlagsfrit til rådighed for foreningen Byens Hus

• Gentofte Kommune stiller krav om, at aktiviteterne ikke er kommercielle, og at der ikke forekommer forkyndende aktiviteter i 

Byens Hus

• Gentofte Kommune godkender vedtægten for foreningen Byens Hus

• Gentofte Kommune kan allokere lokaler i Byens Hus til nye kernebrugere og godkender nye kernebrugere efter faste kriterier. 

På den baggrund og på baggrund af principperne for daglig drift og brug fordeler foreningen Byens Hus de lokaler, som 

foreningen har råderet over. Gentofte Kommune forbeholder sig retten til at aflyse aktiviteter for alle typer af brugere for at 

skabe plads til vigtige aktiviteter, der kan opstå hen over året

• Gentofte Kommune sætter rammerne for bestyrelsens sammensætning: (Fx 2 medlemmer repræsenterende

selvorganisererede brugere, 2 medlemmer repræsenterende kommunale brugere, 3 medlemmer repræsenterende forskellige 

foreninger med forskellige målgrupper, 1 medlem repræsenterende folkeoplysende foreninger, 1 person med erfaring fra drift 

af medborger-/kulturhuse) og godkender vedtægt for foreningen Byens Hus

• Foreningen Byens Hus har til opgave at få visionen til at leve og skal bruge principperne for daglig drift og brug som rettesnor

• Foreningen Byens Hus og alle foreningens medlemmer skal være hjemmehørende (underforeninger og enkeltaktører) i 

Gentofte Kommune

• Foreningen Byens Hus skal koordinere medlemmernes forskellige interesser samt løse konflikter internt. 

• Foreningen Byens Hus skal sikre, at de ledige lokaler bliver udnyttet op.t.imalt og af en bred brugergruppe på baggrund af 

principper for daglig drif

- Side 30
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Procesplan for indførelsen 
af den nye organisering og 
styreform
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24. februar-1. maj

Forvaltningen understøtter 
foreningsdannelsesprocessen. Understøttelsen sker 
med afsæt i KB’s beslutning ud fra opgaveudvalgets 
anbefalinger samt visionen for huset og forslag til 
den kommende samarbejdsaftale.

24. februar-1. juli
Interesserede borgere indgår i det forberedende arbejde med foreningsdannelsen, hvor 
der skal udarbejdes et udkast til vedtægter for foreningen Byens Hus, og der afholdes en 
åben generalforsamling.

1. juli-1. sep.t.ember
Bestyrelsen for foreningen Byens Hus deltager i 
dialog om samarbejdsaftalen og konkretiserer 
bestyrelsens arbejdsform.

1. maj-1. sep.t.ember
GK/Lederen af Byens Hus færdiggør samarbejdsaftalen og 
konkretiserer arbejdet med Byens Hus. 

Fremadrettet:

Arbejde med den fortsatte 
udvikling af Byens Hus i 
samarbejde mellem 
Foreningen Byens 
Hus/Bestyrelsen og 
GK/Lederen af Byens Hus.

Milepæl 24. februar:
KB modtager 

opgaveudvalgets 
anbefalinger.

Milepæl 1. juli:
Foreningen Byens Hus 

er etableret og 
bestyrelsen er 

udpeget.

Milepæl 1. 
sep.t.ember:

Foreningen Byens 
Hus/Bestyrelsen og 
GK/lederen af Byens 
Hus har overordnet 

afklaret, hvordan 
Byens hus skal drives i 

praksis. 

Milepæl 1. maj:
Lederen af Byens Hus 

er ansat.

Milepæl 31. august:
KB godkender 

samarbejdsaftalen.

Milepæl:

Organisering og 

styring evalueres 

efter 2 år, og der 

gennemføres om 

nødvendigt 

ændringer.

24. Februar-1. sep.t.ember

Den midlertidige styreform og organisering kører videre, frem til ny styreform og organisering træder i kraft. 
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Idekatalog
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Ønsker til anlægsprojekter i prioriteret rækkefølge 
Estimerede beløb tilføjes efter afklaring med Gentofte Ejendomme

• Et samlet bookingsystem for alle lokaler, der gør det let at booke og skaber overblik via

informationstavler. Om muligt indarbejdes kernebrugernes behov i bookingsystemet

• Depotfaciliteter til opbevaring af brugernes materialer og redskaber

• Wayfinding og tilgængelighedstiltag, der gør det lettere at orientere sig og komme rundt som 

bruger, herunder skiltning, der informerer om husets brugere og aktiviteter, som minimum ved 

hovedindgangene

• Et nøglekortsystem, der gør huset tilgængeligt i dagens ydertidspunkter

• Opgradering af fælles rum: tidligere klasselokaler, teatersal, Mødesalen og ”mellemrum”, så de 

bliver mere funktionelle i forhold til deres nye formål

• Et køkken, der er mere funktionelt i forhold til flere brugere

• Ombygning af området ved køkkenet, så der bliver skabt direkte adgang til køkkenfaciliteterne 

uden om Mødesalen samt opbevaring for forskellige brugeres køkkenudstyr

• Opgradering af uderum og cykelfaciliteter

Alle anlægsprojekter skal vurderes af Gentofte Kommune med det formål at sikre, at huset samlet 

set fremstår indbydende og sammenhængende for mange forskellige brugere.
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