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Side 3 

1 [Åben] Data og informationsoverblik - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07653 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) forelægger revideret overblik over afrapportering ift. 
kadence og indhold for Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget til godkendelse. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg 
understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Det sikrer fokus på det strategiske politiske 
niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes 
opgaveudvalg. 
 
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret 
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive 
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede 
overblik over datainformeret afrapportering har et tværgående fokus, og det har til formål at 
fremme det tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum.  
 
Overblikket over afrapportering har til formål at fastholde og fremme, at politikskabelse og 
kvalitetsudvikling sker på baggrund af dokumentation, viden og dialog. Kadence for afrapportering 
og indhold fremgår af Bilag 1.   
 
Konkrete ændringer i forhold til afrapportering til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget: 
 
• De flerårige mål afrapporteres årligt. 
 
Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve (NYT) og 
temadrøftelser udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At overblikket over afrapportering godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Data og informationsoverblik Kultur Unge og Fritidsudvalget november 2022 (4857502 - 
EMN-2022-07653) 
 

2 [Åben] Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2022  
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Sags ID: EMN-2022-07976 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 3. 
kvartal 2022 (bilag 1), Budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalget (bilag 
3).  

 
Baggrund 
Kultur: Tredje kvartal er højsæson for de store kulturelle begivenheder. Således er både 
Gadeteaterfestival, Gentofte Mødes, Fantasy Days, Golden Days, GentofteNatten samt 
overrækkelsen af Initiativ- og kulturprisen er afviklet i august og september. På bibliotekerne er der 
gang i formidlingen af faglitteratur. 
 

Unge: På ungeområdet har 9. klasses elever udviklet løsningsforslag og produkter til 
forskellige problemstillinger inden for temaerne fritidsliv, søvn, forældre og fællesskaber alt 
sammen med afsæt i data fra ungeprofilundersøgelsen. Der er for alvor taget fat på det 
intensiverede arbejde med formidling af viden og værktøjer samt øget fokus på involvering 
af forældre til unge. Indsatsen skal være med til at styrke forældrenes rolle og medvirken 
til at øge unges trivsel og sundhed, herunder at mindske unges indtag af røg/snus, 
rusmidler og alkohol. 
 
I ungemiljøerne arbejdes der videre med de skærpede profiler, der indholdsmæssigt 
fungerer godt, men som endnu ikke har medført en stigning i besøgstallet. 
 

Fritid: Unge og Fritid satte fokus på fremtidens idrætsliv for unge ved Gentofte Mødes. 
Aktører med relation til unge- og idrætsområdet deltog i en diskussion af, hvordan vi kan 
styrke arbejdet med unges idrætsliv fremover. Arrangementet bestod af oplæg og debat. 
Oplæggene satte rammen for den efterfølgende debat, hvor unge, repræsentanter for 
idrætsforeninger, gymnasier og headspace blandt andre bidrog med deres perspektiver. Af 
konkrete forslag til fremtidens idrætsliv for unge var blandt andet budskabet om, at 
breddeidrætten skal tages mere seriøst for eksempel ved at trænerne skal være dygtige 
og relationelt kompetente over for de unge. Gymnasierne inviterede til et øget samarbejde 
med klubberne om idræt på gymnasiernes matrikel. Til arrangementet deltog ca. 110 
deltagere, hvoraf 70 var gymnasieelever. 
Antallet af idrætselever på ungdomsuddannelserne er større end tidligere, hvilket bl.a. 
skyldes, at fodbold er blevet optaget som prioriteret idrætsgren. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2022 tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2022 (4864780 - EMN-2022-
07976) 
2. Budgetændringer 3Q 2022 KUF (4849441 - EMN-2022-07976) 

3. Opfølgning på tidligere opgaveudvalg KUF 3. kvartal 2022 (4849426 - EMN-2022-07976) 
 

3 [Åben] Fremtidens idrætsfaciliteter  
  
Sags ID: EMN-2022-08910 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter med henblik på at 
kvalificere den kommende borgerinvolverende proces om fremtidens idrætsfaciliteter i Gentofte 
Kommune. 

 
Baggrund 
I den toårige budgetaftale for 2023-2024 fremgår følgende:  
 

”Samtidig står en lang række sportsgrene, klubber og selvorganiserede brugere i hele 
kommunen med en lang række ønsker om nye idrætsfaciliteter. Til brug for den svære 
prioritering, som ligger forud i de kommende år, ønsker Forligspartierne at trække på de 
store kompetencer, der findes blandt borgere og foreninger i kommunen. De gode 
erfaringer med det opgaveudvalg, som prioriterede investeringerne i Gentofte Sportspark, 
kan der bygges videre på. Det skal ske ved, at et nyt borgerinddragende initiativ fx et 
opgaveudvalg eller en anden form for borgerinddragende proces kommer med 
anbefalinger for en kommende udbygning af Gentofte Sportspark og andre idrætsanlæg 
rundt om i kommunen. Det gælder både prioriteringer af rækkefølge, valg af idrætsgrene 
og kommende placeringer”. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har beskrevet forhold for idrætten i Gentofte 
Kommune med specielt fokus på faciliteter, idrætsgrene, fysiske forhold samt de 
nuværende politikker og indsatsområder som kan påvirke prioriteringer af kommende 
idrætsfaciliteter. Forholdene er beskrevet i bilag 1: Fremtidens Idrætsfaciliteter. 
 
På baggrund af budgetteksten og bilag 1 ønskes en drøftelse af Gentofte Kommunes 
idrætsfaciliteter med henblik på at Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid kan udarbejde et 
forarbejde til en kommende borgerinddragende proces om fremtidens idrætsfaciliteter i 
Gentofte Kommune. 
 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At Fremtidens idrætsfaciliteter drøftes og tages til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
1. Fremtidens idrætsfaciliteter (4836178 - EMN-2022-08910) 
 

4 [Åben] Etablering og vedligeholdelse af kunsgræsbaner i henhold til DBU's regler  
  
Sags ID: EMN-2022-08911 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget om, hvilke 
miljøforbedrende tiltag, der er planlagt udført for de i budgettet afsatte midler på nuværende 
kunstgræsbaner i Gentofte Kommune. 
 

 
Baggrund 
Forvaltningen fremlagde på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde d. 7. september 2022 
”Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs”. Udvalget tog orienteringen til 
efterretning. Opmærksomheden henledes på dagsordenspunktet med bilag 1 ”Orientering om 
miljømæssige konsekvenser af kunstgræs i Gentofte Kommune” og bilag 2 ”DBUs 10 bud på 
miljøvenlige foranstaltninger til kunstgræsbaner med granulatindfyld”. 
 
Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. i budgettet i hhv. 2023 og 2024 til at 
gøre nuværende kunstgræsbaner mere miljøvenlige, herunder især at mindske, at granulat 
kommer uden for banen. I 2023 renoveres 11-mandsbanen K2 i Gentofte Sportspark og i 2024 
renoveres 8-mandsbanen i Skovshoved Idrætsforening. 
Forvaltningen ser en fordel i at anvende hoveddelen af de 500.000 årligt på de to steder. 
Eventuelle uforbrugte midler tænkes anvendt til miljøtiltag på de baner, der er planlagt til at skulle 
renoveres senest. 
 

Der er desuden vedlagt bilag 3 –”Etablering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i henhold 
til DBU’s anbefalinger”, om hvilke miljøforbedrende tiltag, der planlægges gennemført i 
forbindelse med udskiftning af de to kunstgræstæpper i hhv. Gentofte Sportspark og SIF samt 
Bilag 4 ”Luftfoto af K2-bane i Gentofte Sportspark og SIF’s 8-mandsbane”. 
 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Bilag 1. Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs i Gentofte Kommune 
(4869397 - EMN-2022-08911) 
2. Bilag 2. DBU 10-bud-paa-miljoevenlige-foranstaltninger A4 (4884182 - EMN-2022-08911) 

3. Bilag 3 - Etablering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i henhold til DBU (4869364 - 
EMN-2022-08911) 
4. Bilag 4. Luftfoto af K2-bane i GSP og SIFs 8-mandsbane (4869381 - EMN-2022-08911) 
 

5 [Åben] Orientering om igangværende indsatser til realisering af flerårige mål Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07666 
 

Resumé 
Forvaltningen fremlægger til Kultur, Unge og Fritidsudvalgets orientering de større indsatser, der 
ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på sit 
møde i juni. 
 

 
Baggrund 
De stående udvalg har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, 
opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det 
strategiske politiske niveau. 
  
Kultur, Unge og Fritidsudvalget vedtog på sit møde d. 8. juni 2022 at prioritere følgende mål, som 
de vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode: 
 

1. Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på 
fritidsområdet. 

2. Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse gennem færdiggørelse og 
konsolidering af Byens Hus. 

3. Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske 
materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse. 

4. Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den 
demokratiske dannelse. 

5. Vi vil styrke unges sundhed og trivsel og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være 
en del af et fællesskab 

 
Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 – 6 giver et overblik over de 
større indsatser, som ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til at indfri hvert enkelt mål. På 
mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, der forventes 
at blive brug for.  
 
I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen følge op på målene gennem data i forhold til 
målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan 
gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I så fald skal disse finansieres indenfor 
den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som ønsker i kommende budgetproces.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvalget tager orienteringen om de større indsatser til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Visuel præsentation flerårige mål - KUF (4882751 - EMN-2022-07666) 
2. Mål 1 - Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede  (4871498 
- EMN-2022-07666) 
3. Mål 2 Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse (4884333 - EMN-
2022-07666) 
4. Mål 3 Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og (4884330 
- EMN-2022-07666) 
5. Mål 4 Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et (4884323 - EMN-2022-07666) 
6. Mål 5 Vi vil styrke unges sundhed og trivsel og udvikle deres (4884312 - EMN-2022-07666) 
 

6 [Åben] Forslag om placering af skulptur: Løbet/Dansen af Bernhard Lipsøe  
  
Sags ID: EMN-2022-07751 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag fra kunstner Bernhard Lipsøe om at 
opstille hans skulptur ”Løbet og dansen” et sted i Gentofte Kommune. I fald Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til placering og finansiering af 
skulpturen, fremsendes dette efterfølgende til beslutning i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Klima-, 
Miljø- og Teknikudvalget samt i Byplansudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 
Den lokale kunstner Bernhard Lipsøe (Gentoftekunstneren 2009) har foreslået Gentofte Kommune 
at opstille hans skulptur ”Løbet og dansen” på et offentligt areal i Gentofte Kommune. Vedlagt er 
en kunstfaglig vurdering af skulpturen (bilag 1).  
 
”Løbet og dansen” forestiller to mennesker i en løbende/dansende bevægelse. Skulpturen udføres 
i bronze, og i et fremsendt tilbud er den 3,8 meter høj. Hertil kommer en granitbeklædt sokkel på 
440x160 cm og 40 cm. i højden. Kunstneren oplyser, at størrelsen kan tilpasses en smule i forhold 
til den placering, som findes til skulpturen. Eksempelvis foreslår Bernhard Lipsøe, at skulpturen 
gøres ca. 10% mindre, hvis der findes en placering ved Skovshoved Havn (forslag 2 i bilag 1). 
 
Bernhard Lipsøe har foreslået tre placeringer af skulpturen: 1) Bellevue Strandpark, 2) Nord eller 
syd for Skovshoved Havn ved trekantede arealer henholdsvis ved indkørsel til parkeringsplads og 
bådpladser eller 3) Strækning fra Vikingelauget Charlottenlund til Charlottenlund Søbad. Alle tre 
placeringer har sine udfordringer (se bilag med faglig vurdering). I fald Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget anbefaler videre politisk behandling af skulpturforslaget, ønsker Børn og Skole, 
Kultur, Unge og Fritid Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommentarer til forslaget til placeringer, 
hvorefter forvaltningen undersøger nærmere før videre politisk behandling.  
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Økonomi 
Bernhard Lipsøe har i januar 2019 fremsendt et tilbud/prisoverslag på produktion og opsætning af 
skulpturen på i alt 2.6 mio. kr. Udgifterne til produktion og opsætning er ikke finansieret, men 
kunstneren tilbyder at hjælpe med at søge midler, i fald Kommunalbestyrelsen ønsker at gå videre 
med forslaget.   
Efter opførelsen overtager Gentofte Kommune ejerskab af skulpturen og deraf følgende 
forpligtelser, herunder løbende vedligeholdelse. Udgifterne til dette anslås at beløbe sig til ca. 
10.000 kr. årligt.  
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvalget tager stilling til, om forvaltningen skal udarbejde forslag til placering af Bernhard 
Lipsøes skulptur ”Løbet og dansen” samt finansieringsforslag, der fremsendes til beslutning i 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Klima, Miljø- og Teknikudvalget samt Byplanudvalget og 
efterfølgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1. Fagligt notat vedr. skulpturforslag Dansen (4811749 - EMN-2022-07751) 
 

7 [Åben] Årsplan for 1. kvartal til 4. kvartal 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-06918 
 

Resumé 
Udvalget orienteres om årsplanen. 

 
Baggrund 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende 
at prioritere emner til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, 

hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for KUF for 1. kvartal til 4. kvartal 2023 (4721933 - EMN-2015-13542) 
 

8 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-00190 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

9 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2022-01323 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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