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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
1  Åbent         Elevernes ønsker til kulturskolerne 
 
047233-2013 
 
 
Resumé 

Kulturskolerne har i løbet af 2013 undersøgt elevernes holdning og ønsker til Kulturskolerne.  

 
Baggrund 

Ifølge Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2013-2014 skal 
’Elevernes ønsker til Kulturskolerne undersøges og på baggrund heraf udarbejdes et oplæg til 
Kultur- og Fritidsudvalget i 2013’. Indsatsen relaterer sig til det politiske mål: Kultur og Bibliotek 
skal sikre kvalitet og udvikling af kulturtilbuddet ved at opfange og reagere på nye tendenser og 
muligheder. Det skal ske med en stadig opmærksomhed på borgernes ønsker og behov. 

I forbindelse med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV) har Drama-, Billed- og 
Forfatterskolen samt Gentofte Musikskole bedt skolernes elever om at beskrive deres ønsker til 
Kulturskolerne i fremtiden. Efterfølgende blev der i samarbejde med syv udvalgte elever tilrettelagt 
og afholdt et stormøde, hvor 24 børn og unge i alderen 10-16 år sammen udviklede idéer til 
fremtidens Kulturskoler. 

Eleverne er generelt tilfredse med undervisningen og udtrykker ikke ønsker om at ændre på den 
grundlæggende struktur. Det centrale i deres ønsker er at styrke fællesskab og tilhørsforholdet til 
huset samt de fysiske rammer. Eleverne ønsker en ny indretning af fællesrum og gården, så det er 
mere børne- og unge imødekommende. Samtidig udtrykker eleverne ønske om arrangementer på 
tværs af skolerne eksempelvis fælles teaterforestillinger for hele huset.  

Kulturskolerne vil søge de foreslåede ideer til aktiviteter og nye fysiske rammer indendørs 
realiseret inden for Kulturskolernes egen økonomiske ramme. Det videre arbejde skal ske i 
samarbejde med de engagerede elever for at sikre deres ejerskab til det endelige resultat. 
Kulturskolerne har ikke mulighed for at finansiere nye tiltag udendørs indenfor den eksisterende 
rammebevilling. 

  

 
Vurdering 

Kulturskolerne har gjort gode erfaringer med at inddrage eleverne i en proces omkring deres 
ønsker til faglighed, det sociale og de fysiske rammer. Det har mundet ud i konkrete forslag til at 
skabe nye fællesrum og kulturelle aktiviteter på tværs af skolerne. 

Kulturskolerne kan fremadrettet i endnu højere grad være et sted, hvor børn og unge kan mødes 
og deltage i kulturelle aktiviteter. 
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Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At oplægget tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Tilbagemelding om elevernes Kulturskole 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
2  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Frost Festival 
 
041501-2013 
 
 
Resumé 

Kulturpuljen ansøges om 30.000 kr. til koncert i det tidligere Danmarks Akvarium. 

 
Baggrund 

Frost Festival er en koncertrække, som afvikles i februar måned i København og omegn. 
Festivalen ønsker at afholde sin åbningskoncert den 1. februar 2014 i det tidligere Danmarks 
Akvarium, som pt. står ubenyttet hen. Det forladte rum vil give koncerten en helt særlig stemning, 
og det musikalske program vil tematisere det lukkede rum, vand og naturens elementer. 

Aftenens program vil bestå af en koncert med det danske band When Saints Go Machine og den 
unge elektroniske musiker Karl William. Undervejs i løbet af aftenen vil en DJ flette de musikalske 
dele sammen og samtidig vil rummet være iscenesat af lysdesigner Jakob Kvist. 

Frost Festival forventer et besøgstal på 250 publikummer, heraf 200 betalende. 

Det samlede budget for koncerten er på 130.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 45.000 kr. til 
honorarer, 20.000 kr. til leje af akvariet, 32.000 kr. til lyd og lys, 6.000 kr. til administration, 3.000 
kr. til KODA, 14.000 kr. til PR samt 10.000 kr. til marketing/plakater/flyers. 

Der budgetteres med entréindtægter på 40.000 kr. og hertil yder Region Hovedstaden 25.000 kr. i 
tilskud og WonderCool (Wonderful Copenhagen) yder 35.000 kr. i tilskud. Derudover ansøges 
Kulturpuljen om 30.000 kr 
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Vurdering 

Frost Festivalens initiativ vil være en nyskabende aktivitet i forhold til Kulturpuljen, som 
overvejende modtager ansøgninger om støtte til klassisk musik. Koncerten vil desuden være en 
interessant måde at binde en kulturhistorisk lokalitet i Gentofte Kommune sammen med et nyt 
musikalsk og kunstnerisk udtryk. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 30.000 kr. fra Kulturpuljen til koncert i det tidligere Danmarks Akvarium. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Frost Festival 
 Oversigt over Kulturpuljen 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
3  Åbent         Ansøgning til kulturpuljen fra Søborg Motetkor 
 
047248-2013 
 
 
Resumé 

Søborg Motetkor ansøger Kulturpuljen om støtte til koncert. 

 
Baggrund 

Søborg Motetkor ønsker at opføre Stabat Mater af Antonin Dvorak den 13. april 2014 i Hellerup 
Kirke. Ved koncerterne medvirker 60 korsangere, professionelle solister og et ensemble 
sammensat af professionelle musikere og amatører. 

Det samlede budget for koncerten er på 34.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 10.000 kr. i honorarer 
til solister og dirigent, 5.000 kr. til repetitør, 8.000 kr. til professionelle musikere, 2.500 kr. til orgel, 
4.500 kr. til noder, 1.000 kr. til PR, 1.500 kr. til blomster samt 1.500 kr. til diverse.  
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Der budgetteres med 150 solgte billetter à 100 kr. og en billetindtægt på 15.000 kr. I ansøgningen 
anføres, at Kulturpuljen ansøges om 15.000-20.000 kr. Et resterende underskud forventer koret at 
få dækket via tilskud fra private fonde. 

I 2012 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 15. august 2012 (pkt. 5) 15.000 kr. fra 
Kulturpuljen til korets opførelse af Messias i Hellerup Kirke, og koncerten blev overværet af 133 
tilhørere. I 2011 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 1. juni 2011 (pkt. 5) 16.000 
kr. fra Kulturpuljen til korets opførelse af Messias i Vangede Kirke, og denne koncert blev 
overværet af 215 publikummer. 

 
Vurdering 

Søborg Motetkors koncerter har et trofast publikum. Det er positivt, at koret forsøger sig med at 
forny sit repertoire i forhold til tidligere år. 

Der er praksis for Kulturpuljens bevillinger, at et tilskud ikke overstiger de forventede indtægter. 
Det anbefales derfor at bevilge 15.000 kr. til Søborg Motetkor. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 15.000 kr. fra Kulturpuljen til Søborg Motetkor. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Gentofte Kommune - Stabat Mater- ansøgning 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
4  Åbent         Ansøgning til Børnekulturpuljen til Filiorum præsenterer 
decemberforestillinger 
 
047211-2013 
 
 
Resumé 

Filiorum, tidligere ”Clarissas Teater”, ansøger om støtte til 18 teaterforestillinger, med tilhørende 
værksteder, i perioden fra den 10. december til den 19. december 2013. Målgruppen er børn med 
deres voksne, børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og de yngste klassetrin. 
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Baggrund 

Ansøgninger til Kultur- og fritidsudvalget fra samme ansøger er tidligere behandlet på Kultur- og 
fritidsudvalgets møde den 29. maj 2013 (pkt. 6 og pkt. 7). På mødet blev bevilget 30.000 kr. til 
”Efterårsferie på Sølyst” (pkt. 6) fra Kulturpuljen. Kultur- og fritidsudvalget afslog ansøgning om 
støtte til spillested for professionel scenekunst for børn og unge i Gentofte (pkt. 7). 

Ansøger melder tilbage, at der til ”Efterårsferie på Sølyst” var 383 publikummer mod forventet 480. 
Af 8 planlagte forestillinger gennemførtes de 7 og ansøger betegner forløbet som ”fantastisk godt”. 

Af ansøgningen til ”Filiorum præsenterer… decemberforestillinger” fremgår det, at der indkøbes 
teaterforestillingerne BLÅT og Papirmåne fra henholdsvis teatergruppen Gazart og Meridiano 
Teatret. Begge forestillinger er refusionsgodkendte af Kulturstyrelsen. 

Af ansøgningens budget fremgår det, at der regnes med udgifter til indkøb af forestillinger på i alt 
132.760 kr., udgifter til kreativt værksted (arbejdsløn og materialer) på i alt 20.000 kr., udgift til en 
dokumentarist på 15.000 kr., samt udgifter til markedsføring, tilrettelæggelse, gennemførelse, 
udsmykning, forberedelse og en postering på diverse – i alt 130.000 kr. Samlet beløber udgifterne 
sig til 297.760 kr.  

Budgettet indeholder indtægter på billetsalg på 38.736 kr., samt indtægter fra sponsorater, 
Kulturstyrelsen, fonde, Gentofte Kommune og inkinds. Der søges om 40.000 kr. Samlet 
budgetteres med indtægter på 288.736 kr. 

Filiorums 18 forestillinger afvikles vederlagsfrit i Kulturskolernes sal med den betingelse, at lokalet 
afleveres i samme stand, som det forefindes. 

Der budgetteres med et samlet deltagerantal på 92 pr. dag, hvilket vil sige 46 pr. forestilling, og 
828 publikummer i alt. 

Ifølge Børnekulturpuljens retningslinjer kan der alene ydes støtte på op til 50 % af projektets 
kulturfaglige indhold, hvilket vil omfatte udgift til indkøb af forestillinger, samt udgifter til 
aktiviteterne under de kreative værksteder. I alt er der budgetteret med udgifter på 152.760 kr. til 
disse aktiviteter. Fratrækkes Kulturstyrelsens tilskud på 100.000 kr., ender det støtteberettigede 
beløb på 52.760 kr., hvoraf der kan gives et tilskud på 26.380 kr. 

 
Vurdering 

Børnekulturpuljen har som målsætning at støtte projekter af høj kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet. 
Det vurderes, at teaterforestillingerne beskrevet i ansøgningen lever op til dette. 

Endvidere er det en kvalitet, at teaterforestillingerne sammenkædes med værkstedsaktiviteter, 
hvor de deltagende børn får mulighed for at fordybe sig yderligere.  

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 
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At der bevilges 26.380 kr. fra Børnekulturpuljen til ”Filiorum præsenterer… decemberforestillinger” 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning.Gentofte Kommune decemberforestillinger 
 juleforestillinger Ark1 
 Oversigt Børnekulturpuljen 2013 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
5  Åbent         Ansøgning til Børnekulturpuljen til forløbet GARDERHØJFORTET- et 
BRAG af en oplevelse 
 
047260-2013 
 
 
Resumé 

Garderhøjfortet ansøger Børnekulturpuljen om 34.000 kr. til, at 2.000 børn i alderen 5-16 år kan 
besøge Garderhøjfortet i foråret 2014. Formålet er at synliggøre Garderhøjfortet som et kulturelt 
læringsrum.    

 
Baggrund 

Garderhøjfortet er en del af Københavns Befæstning og åbnede efter en gennemgribende 
renovering i september 2013 som formidlingscenter i samarbejde med Experimentarium. 
Garderhøjfortet er et historisk autentisk sted, der rummer både den lokale og nationale historie og 
fortællingen om det at være dansk. Det er den største og bedst bevarede del af det nordlige 
forsvar af hovedstaden. Formidlingscenteret giver børnene mulighed for at få en fornemmelse af, 
hvad det vil sige at være i krig og de forestillinger man dengang gjorde sig om at skulle forsvare sig 
selv og sit land mod en ydre fjende.  

Formålet med at tilbyde 2.000 børn et forløb på Garderhøjfortet er at sikre, at flere børn får 
lejlighed til at besøge stedet, og at dagtilbud og skoler inspireres til at bruge de faciliteter og 
udnytte den kapacitet, der ligger i det nye formidlingscenter.  

Der bygges et forløb op om børnenes besøg på fortet. Alle forløb tager udgangspunkt i, at børnene 
oplever livet på fortet på egen krop, når de indrulleres som menige under første verdenskrig. Når 
besøget er aftalt, planlægger Garderhøjfortet et forløb som matcher målgruppens alder og 
sammensætning. Alle deltagere modtager alderssvarende materiale, som de kan arbejde med som 
optakt til forløbet. Garderhøjfortet sørger desuden for, at skoler modtager en vejledning omkring 
mulige undervisningsforløb.   
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Det samlede budget er på 124.000 kr. fordelt på 70.000 kr. til entré og 54.000 kr. til 
formidlingsaktiviteter og – materiale. Garderhøjfortet finansierer selv 70.000 kr., deltagernes 
egenfinansiering udgør 20.000 kr. og der ansøges om 34.000 kr. i tilskud fra Børnekulturpuljen. 

 
Vurdering 
Garderhøjfortet giver med de aktuelle forløb børn og unge i alderen 5-16 år mulighed for at 
udforske en vigtig del af Danmarkshistorien, som er stærkt forankret i Gentoftes lokale historie. 
Formidlingen er inddragende og baseret på børns aktive medvirken, hvilket giver mulighed for at 
planlægge et anderledes og levende læringsforløb i regi af en kulturinstitution.  
 
Garderhøjfortet er nyåbnet og skal i den nærmeste fremtid manifestere sig som kulturinstitution i 
Gentofte. Det vurderes, at de aktuelle forløb vil bidrage til en positiv eksponering af Garderhøjfortet 
overfor dagtilbud og skoler i Gentofte Kommune. Det er erfaringen fra Experimentarium, at børn 
som besøger stedet ofte vender tilbage ifølge med deres familier. Forløbet kan derfor betragtes 
som et særtilbud i foråret 2014, der kan hjælpe Garderhøjfortet til at blive en synlig kulturinstitution 
både for borgere, dagtilbud og skoler. 
 
Garderhøjfortet repræsenterer som kulturinstitution en professionel og moderne formidling af høj 
kvalitet baseret på børns aktive medvirken. Ansøgningen opfylder således Børnekulturpuljens 
kriterier i forhold til målgruppe, det professionelle kulturfaglige indhold, børnenes aktive medvirken, 
styrkelse af kendskabet til den lokale kulturarv og det ansøgte beløb udgør mindre end 50 % af det 
samlede budget. 
 
Det anbefales, at der gives tilsagn om, at ansøgningen støttes med 17 kr. per barn op til 2.000 
deltagere i 2014, og dermed et samlet tilskud på op til 34.000 kr.  
 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der støttes med 17 kr. per barn, der deltager i forløbet på Garderhøjfortet, op til 2.000 deltagere 
og dermed et samlet tilskud på maksimalt 34.000 kr.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Børnekulturpuljen til forløbet GARDERHØJFORTET 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
6  Åbent         Anlægsbevilling til bådebroer i Hellerup Havn 
 
047365-2013 
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Resumé 

Bådebroerne ved klubberne NOVA, Hellerup Dameroklub og Hellerup Roklub i Hellerup Havn er 
nedslidte, og skal udskiftes. 

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. med finansiering over det i investeringsoversigten 
2014 afsatte rådighedsbeløb. Bevillingen søges nu, da arbejdet ideelt udføres i årets første 
måneder, således at bådebroerne er udført og placerede til klubbernes sæsonstart, medio marts. 

 
Baggrund 

Hellerup Roklub, Hellerup Dameroklub og Kajakklubben NOVA har ansøgt om at få etableret nye 
bådebroer ud for deres respektive klubfaciliteter, idet de eksisterende bådebroer ikke længere er i 
en tilstand, der tilsiger meningsfyldt vedligehold. 

I de seneste 10 år har det således været nødvendigt at udføre stadigt mere vedligehold på 
broerne, og der har derudover løbende været udført flere små reparationer, bl.a. da der blev lavet 
ny kystsikring mod øst i 2010-2011, hvor ramperne blev ændret. 

Udspringende af den tiltagende frekvens af nødvendige vedligeholdstiltag på bådebroerne, blev 
klubberne opfordret til sammen at afdække, hvordan deres behov for nye bådebroer bedst og 
billigst vil kunne tilgodeses. Dette har de gjort i samarbejde med Havnefogeden, og der foreligger 
derfor tilbud fra tre entreprenører, SF Pontona, MEC Marine og NBC Marine, indhentet – med 
billigelse fra Havnefogeden – af klubberne selv 

Gentofte Kommune har vurderet tilbuddene – og tilbuddet fra NBC Marine på 1,378 mio. kr. 
vurderes som det økonomisk mest fordelagtige. De resterende 0,122 mio. kr. vurderes at være 
tilstrækkeligt til at imødegå evt. uforudsete udgifter. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at projektet bedst udføres i Park og Vejs’ regi, i samarbejde med klubberne og 
Havnefogeden.  

En projektleder fra Park og Vej har sammen med Havnefogeden vurderet, at NBC Marine har 
anvist den, efter forholdene, bedste løsning på en forankring af broerne ved at foreslå teknisk 
forankring. NBC Marine er det firma i Danmark, der har den største erfaring med anvendelsen af 
denne type forankring, som – ud over at kunne modstå storme som den seneste efterårsstorm – 
også tilgodeser roernes behov for at kunne komme i og ud af både uhindret.  

Det fremkomne, valgte tilbud vurderes – sammenholdt med opgavens karakter – at være af en 
sådan kvalitet, at NBC Marine kan forestå udarbejdelsen af projektmaterialet, som efterfølgende 
godkendes af projektlederen fra Park og Vej, Havnefogeden og de involverede klubber.  

Bådebroerne vurderes, at kunne bygges på fabrik for derefter at blive fragtet til- og monteret i 
Hellerup Havn i løbet af årets første måneder, således at klubberne kan forvente den fulde gavn af 
dem i sæsonen 2014. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid, Gentofte Ejendomme og Park og Vej indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til etablering af bådebroer i Hellerup Havn med finansiering over 
det i investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3 bådebroer 2014 
 Situationsplan Bådebroer i Hellerup Havn 
 Tegning visende forankringsplan 
 Tegning visende hhv  landgang og teknisk anker 
 Tegning visende hhv  plan og snit af bådebroer 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
7  Åbent         Gentoftegade 71 - Familiecenter 
 
000244-2013 
 
 
Resumé 

Der indstilles, at Familiecenteret etableres i Gentoftegade 71. 

Familiecentret er i dag placeret på 3 individuelle adresser i Gentofte Kommune (Bank 
Mikkelsensvej 25B, Ordruphøjvej 1, og på rådhuset).  

Etablering af Familiecentret i Gentoftegade 71 medfører en samlet omkostning på kr. 4,5 mio, som 
finansieres af rådighedsbeløb med anlægspuljemidler 2014. 

Projektet omfatter generel bygningsrenovering og vinduesudskiftning, etablering af elevator, 
handicaptoilet og en udvendig flugtvejstrappe.  

  

Omkostninger vedrørende flytning til, og indretning af lokalerne på Gentoftegade 71 afholdes af 
Børn, Unge og Fritid.   
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Baggrund 

Familiecenteret er et offentligt tilbud om familiebehandling, familiebehandling i hjemmet og 
kontaktpersonordninger for børn og unge. Derudover tilbyder Familiecentret åben/anonym 
rådgivning til alle familier og borgere i Gentofte Kommune herunder alkoholrådgivning. 

Det har længe været et stort ønske i Børn, Unge og Fritid at samle Familiecentret på en central 
adresse i kommunen, hvilket vil optimere og forbedre Familiecentrets tilbud og betjening af 
Gentoftes borgere og fremme familiernes tilgængelighed til rådgivningen. Familiecenteret har store 
forventninger til at en samlet placering vil styrke kvaliteten af familiebehandlingen og rådgivningen. 
Herudover giver en samlet placering meget bedre betingelser for at arbejde med service i udvikling 
på området fx vedr. psykolog faglige undersøgelser, der pt. foretages af primært eksterne 
psykologer. 

Fritidsbrugere og foreninger har i en årrække benyttet lokaler til fritidsformål i Gentoftegade 71. 
Alle fritidsbrugere og foreninger tilbydes alternative, egnede lokaler til fritidsaktiviteter og 
afspændingsgymnastik fra og med næste sæson 2014/15.   

Det har tidligere været foreslået at anvende Gentoftegade 71 som Aktivitetshus. I relation til 
visionsoplæg 2005 – 2008 for aktivitetshusformål i Gentofte Kommune har Kultur- og 
Fritidsudvalget udarbejdet en summering af tilvejebragte projekter og fritidstilbud med 
udgangspunkt i visionens hensigter fra 2008 til i dag. 

 Værksteder, som kan benyttes af alle – både foreninger og enkeltpersoner  
 Mødefaciliteter, som kan benyttes på fast basis og til enkeltarrangementer  
 Café som mødested og som centrum for større arrangementer 

Visionen for aktivitetshus er i de seneste år efterkommet på en række andre lokaliteter i Gentofte 
Kommune. Kultur har udarbejdet et notat som beskriver, hvorledes visionens hensigter er opfyldt 
med inddragelse af lokaler på skoler, biblioteker og mødesteder. Notatet findes på sagen. 

Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 blev vedtaget ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 
28.01.08. I lokalplanen er Gentoftegade 71 defineret til offentligt formål såsom aktivitetshus.  
Familiecenterformålet kan etableres iht. lokalplan 267 bestemmelser om anvendelse af 
Gentoftegade 71 til offentlige formål for kommunens borgere.  

Samling af Familiecentrets aktiviteter kan delvist finansieres via moderniseringsplanen ”Det gode 
liv – i nye rammer”, som jf. budgetforliget er besluttet gennemført med et samlet rådighedsbeløb på 
kr. 139 mio., heri indgår et beløb på kr. 2 mio. til at omdisponere Familiecentrets nuværende 
lokaler på Bank Mikkelsens Vej fra den nuværende placering til en ny placering i området.  

 
Moderniseringsplanen peger på muligheden af at efterkomme Familiecentrets behov for udvikling 
og samling af organisationen, ved at rammebeløbet på kr. 2 mio. i stedet kan indgå som 
delfinansiering af flytning til Gentoftegade 71. Den del af Familiecentrets aktiviteter, som i dag 
varetages på adressen Bank Mikkelsensvej 25B, vedrører primært administration, modtagelse og 
en del af centrets tilbud om familierådgivning. 

 
Vurdering 
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Bygningen er i en årrække vedligeholdt på et sparsomt niveau. Der er udarbejdet et forslag om 
etablering af Familiecenteret i Gentoftegade 71, hvor graden af ombygning afspejles af gældende 
myndighedskrav til tilgængelighed, brandsikring og nødvendig vedligeholdelse, særligt af 
klimaskærmen. 
Anlægssbudget (Skema 4) med tilhørende skitseprojekt udarbejdet for Børn, Unge og Fritid af 
Arkitektfirmaet AI Gruppens jf. Familiecentrets program/kravsspecifikation til indretning er vedlagt 
som bilag til indstillingen. 
Koordinationsnetværket har på baggrund af projektmaterialet peget på alternativ finansiering af 
puljemidler til vedligeholdelse og energiforbedringer samt reservering af midler i 
Handicaptilgængelighedspuljen 2014 og midler i bevilling til moderniseringsplan ”Det gode liv – I 
nye Rammer” 2014 afsat til genplacering af Familiecentret.  
Finansiering: 
Der er peget på, at en del af renoveringen kan finansieres med GE’s anlægsmidler fra puljer til: 

Tilgængelighedspuljen 
2014: 

Tilgængelighed/Elevator. kr. 1.300.000,- 

Større Planlagt 
Vedligeholdelse 2014: 

Istandsættelse, isolering 
og nye vinduer. 

kr. 1.200.000,- 

Det gode liv - i nye 
rammer: 

Indretning og 
komplettering af 
lokalerne 

Kr. 2.000.000,- 

Anlægsbudget  
I alt kr. 
4.500.000,- 

 
 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid, Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller  

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

1. At der etableres Familiecenter på Gentoftegade 71  
2. At der gives anlægsbevilling på kr. 2 mio. til projektet med finansiering over 

Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud 2014 
3. At udgifter i forbindelse med flytning, inventar og montering er ekskl. nærværende budget, 

idet denne omkostning finansieres af Børn, Unge og Fritid 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2013 kl. 16.45 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 - Gentoftegade 71 Familiecenter 
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 GENTOFTEGADE 71 STUEPLAN FAMILIECENTER 
 GENTOFTEGADE 71 1 SALS PLAN FAMILIECENTER 
 GENTOFTEGADE 71 2 SALS PLAN FAMILIECENTER 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
8  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. 

 
Baggrund 

I perioden den 4. december 2013 til den 8. januar 2014: 

 6. december kl. 17: Åbning af Traneudstillingen på Hovedbiblioteket 

  

Bibliotekernes arrangementsfolder uddeles på mødet. 

Der tages forbehold for ændringer og aflysning af arrangementet. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
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9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. december 2013 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


