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18.45 

Tilstede: Peter Michael Fenger, Anne Hjorth, Bente Frimodt-
Møller, Ann-Kathrine Karoff 

Fraværende: Louise Feilberg Levy (Afbud.), Pia Nyring (Afbud.), 
Knud Ulrik Ankjær Borch (Afbud.) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  12. november 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Ansøgning til Kulturpuljen: Applikationen Visit Gentofte 2015 
2 Det grå Pakhus - anlægsbevilling til istandsættelse 
3 Ansøgning til Kulturpuljen: Vinterjazz på Ordrupgaard 
4 Ansøgning til eliteidrætspuljen fra SISU 
5 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
 
1  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen: Applikationen Visit Gentofte 2015 
 
031296-2014 
 
 
Resumé 

Der ansøges om tilskud fra Kulturpuljen til drift og vedligeholdelse i 2015 af applikationen Visit 
Gentofte.  

 
Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 28. november 2012 (pkt. 6) at bevilge 126.800 
kr. fra Kulturpuljen til udvikling af kulturapplikationen – Visit Gentofte: ”Formålet med applikationen 
er at samle alle kulturtilbud til kommunens borgere ét sted. Tilbuddene skal være let tilgængelige 
på den platform, som borgerne i højere grad bruger til at orientere sig i – nemlig mobiltelefonen. 
Visit Gentofte kan derudover bruges af borgerne til at dele arrangementer og gode steder med 
familie og venner”.  

Visit Gentofte gør det muligt for brugerne at få informationer, der er skræddersyede til deres 
interessefelt og det geografiske sted, hvor de aktuelt befinder. Visit Gentofte trækker data fra 
Kultunauts database og på den måde er der adgang til de arrangementer i Gentofte Kommune, der 
tastes ind i Kultunaut, dvs. også kirkekoncerter, museumsudstillinger, teaterforestillinger mv.  

Applikationen består af følgende kategorier: Steder, Kalender, Spots og Min Profil. Det er primært 
kalenderfunktionen, der bruges. Applikationen er siden lanceringen i marts 2013 blevet downloadet 
af 3.099 nye brugere, og der har i alt været 25.161 sessions (antal gange applikationen er blevet 
brugt af brugerne). Brugen af applikationen stiger markant i forbindelse med festivaler og events 
og den synliggørelse, der følger med.  

Kultur og Bibliotek ønsker større aktivitet på applikationen i 2015 og vil styrke arrangørernes 
kendskab til og brug af Kultunaut. Målet er at øge antallet af brugere fra 3.000 til 4.000. 

Der ansøges om 37.600 kr. til at vedligeholde og drifte applikationen i 2015 (10.000 kr. til Mobile 
Identity, der leverer den tekniske løsning, og 27.600 kr. til Kultunaut, der leverer data). 

 
Vurdering 

Det vurderes, at Gentofte Kommunes applikation, Visit Gentofte, lever op til formålet om at samle 
alle kulturtilbud ét sted til kommunens borgere i en mobil løsning, at løsningen kendes og bruges, 
og at den fortsat downloades også af nye brugere. Det vurderes, at applikationen har værdi for 
formidlingen af kulturtilbuddene i Gentofte Kommune. Endvidere er det af stor værdi, at 
applikationen bygger på en teknisk løsning, Kultunaut, der er kendt og nem at bruge for 
kulturarrangørerne.  
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Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 37.600 kr. fra Kulturpuljen til drift og vedligeholdelse af applikationen Visit Gentofte 
i 2015. 

 
Beslutninger 

Vedtaget.  
Endvidere udarbejder forvaltningen et oplæg til en mere brugervenlig app. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: Notat, Visit Gentofte app 311014 
 Bilag 2: Oversigt Kulturpuljen 031114 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
 
2  Åbent         Det grå Pakhus - anlægsbevilling til istandsættelse 
 
030855-2014 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til delvis 
istandsættelse af Det grå pakhus ved Teglgårdsgrunden.  
 
Baggrund 
Det Grå Pakhus, beliggende på Teglgårdsgrunden i Skovshoved, skal i løbet af 2014 og 2015 
indrettes til åbne, kreative værksteder for unge.  
 
Kultur og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 9. april 2014 (pkt. 1) en procesplan for 
ungeinddragelsen i Det grå Pakhus på Teglgårdsgrunden. 
  
Den 13. august 2014 (pkt. 1) blev Kultur og Fritidsudvalget præsenteret for et oplæg vedrørende 
fremtidig brug og organisering af pakhuset. Udvalget drøftede en foreningsorganisering omkring de 
unges brug af pakhuset og vedtog, at en evt. bevilling af driftsudgifterne forbundet hermed blev 
oversendt til budgetforhandlingerne. 
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I budgetforliget blev der efterfølgende afsat 220.000 kr. om året til en medarbejder 25 timer om 
ugen samt til bygningsdriften.   
 
I budget 2014 er der på investeringsoversigten afsat en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til 
ombygning af Det grå Pakhus, hvilket dækker udgifter til Brand- og Bygningsmyndighedernes krav 
til benyttelse af husets kælder og stueetage i sommerperioden, idet huset ikke isoleres. I 
budgetbevillingen er der ikke afsat midler til en egentlig indretning af huset. 
 
Den delvise istandsættelse til sommerbrug indeholder følgende elementer: 
  

 Nye ruder i alle vinduer 
 Sikre tilgængelighed  
 Brandsikring af huset, ift den ændrede status fra lager til værksted 
 Etablering af el og kloakstik 
 Toiletter  
 Tekøkken 
 Rengøringsvask til afrensning af pensler  
 Graffitiafrensning 

 

Istandsættelsesarbejderne vil blive udbudt til 3 eller flere bydende i hoved- eller fagentrepriser.  

  

 
Vurdering 
Det vurderes, at istandsættelsen af Pakhuset til ”sommerbrug” understøtter brugernes ønsker, 
samt at den gradvise udnyttelse af huset giver vide muligheder for at udnytte husets og grundens 
store potentiale. 
 
 
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek og Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 2,9 mio. kr. til delvis istandsættelse af Det grå Pakhus med finansiering over 
det i investeringsoversigten anviste rådighedsbeløb. 
 

  

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
 
3  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen: Vinterjazz på Ordrupgaard 
 
031072-2014 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om tilskud til afholdelse af to jazzkoncerter på Ordrupgaard i februar 2015. 
 
Baggrund 

Ordrupgaard har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til afvikling af to jazzkoncerter på 
Ordrupgaard i forbindelse med Vinterjazz 2015: søndag den 15. februar med orkestret Snorre Kirk 
og søndag den 22. februar med Jan Harbeck & Quartet. Koncerterne vil foregå i museet café.  

Jazzkoncerterne er gratis arrangementer, hvor alle er velkomne til at deltage uden forudgående 
tilmelding. På baggrund af tidligere erfaringer anslår Ordrupgaard, at der vil deltage mellem 150 og 
200.  

Snorre Kirk er en anerkendt jazz-trommeslager og komponist, der har modtaget den anerkendte 
pris Jazz Speciel for årets album i 2012. Derudover har Snorre Kirk været nomineret til to priser fra 
Danish Music Award i 2012. Musikken på Blues Modernism (udgivet i maj 2012) er moderne 
instrumental bluesjazz med en særlig melankolsk, nordisk klang.  

Jan Harbeck er en anerkendt saxofonist og med sin Quartet spiller han klassisk jazz. Jan Harbeck 
har tidligere med stor succes optrådt på Ordrupgaard. 

Koncerterne har et samlet budget på 38.242 kr., og Ordrupgaard ansøger om tilskud til 
koncerterne. Kultur og Bibliotek indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 16.061 kr., hvilket 
svarer til halvdelen af udgifterne til honorar til kunstnerne (28.000 kr.), markedsføring (3.000 kr.) og 
KODA-afgigt (1.122 kr.), i alt 32.122 kr.  

 
Vurdering 

Kultur og Bibliotek vurderer, at Ordrupgaard med de to jazzkoncerter tilbyder publikum to 
arrangementer af høj kunstnerisk kvalitet. Koncerterne er et kulturtilbud, der normalt ikke udbydes 
på Ordrupgaard, men gennem koncerterne åbner museet op og bruger sine faciliteter på en måde, 
der kan byde et nyt publikum indenfor. 
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Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 16.061 kr. fra Kulturpuljen til afvikling af jazzkoncerterne, Vinterjazz, på 
Ordrupgaard i februar 2015. 

 
Beslutninger 

Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bialg 1: Ansøgning Ordrupgaard Vinterjazz 
 Bilag 2: Budget Ordrupgaard Vinterjazz 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
 
4  Åbent         Ansøgning til eliteidrætspuljen fra SISU 
 
008377-2014 
 
 
Resumé 

SISUs U16 piger sluttede som nr. 8 i European Youth Basketball League (EYBL), og er på 
baggrund af deres resultater blevet inviteret til at deltage i to Championship turneringer i hhv. Rom 
6-9. november med deltagelse af de bedste U19 hold fra Italien samt Athen den 27. feb-1. marts 
med deltagelse af bl.a. det græske U19 landshold.  

 
Baggrund 

Baggrund 
Der er i 2014 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er pt. forbrugt 80.000 kr. Det vil sige, der er 20.000 kr. tilbage til elitearbejde. 
Der kan søges højst 30.000 kr. pr. år/projekt. SISU ansøger om 30.000 kr.  
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Finansiering 

Fly til Rom for hold samt træner:    28.000 kr. 
Ophold i Rom inkl. forplejning:       25.200 kr. 
Fly til Athen for hold samt træner   30.800 kr. 
Ophold inkl. forplejning:                  23.500 kr. 
Tøj til spillere                                   18.300 kr. 

I alt                                                  125.800 kr. 

 
Vurdering 

Der gives ikke støtte til ansøgninger, som ligger i år 2015, hvorfor anmodning om støtte til 
turneringen i Athen ikke skal behandles. 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at SISUs ansøgning til deltagelse i turneringen i Rom er 
støtteværdig.  

Der har været et stigende antal ansøgninger til puljen i 2012 og 2013, og hele puljen til elitearbejde 
blev anvendt i 2012 og i 2013. 

Der er 20.000 ikke forbrugte midler i Udviklingspuljen, idræt og motion. 

Tidligere tilsagn om støtte fra eliteidrætspuljen er givet til hold eller atleter, som bl.a. har kvalificeret 
sig til en turnering på et elitært niveau. SISUs kvalificering via deltagelse i EYBL er på et højt 
elitært niveau for deres aldersgruppe, og deres deltagelse i kampene mod Italiens bedste U-19 
hold kvalificerer dem til at modtage støtte fra eliteidrætspuljen.   

 
Indstilling 

Børn Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der tildeles tilskud på i alt 20.000kr. til SISUs U19 pigers deltagelse i turneringen i Rom.  

 
Beslutninger 

Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Bilag 
 Bilag 1 Elite ansøgning Gentofte 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
 
5  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
030551-2014 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første 9 måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013. 

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 
I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en 
forbedring på 5,2 mio. kr. 
 
 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende: 

Driftsudgifter (serviceudgifter) 

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. 
Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på 
børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på 
Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser. 
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På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny 
ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til 
folkeoplysende voksenundervisning. 

Driftsudgifter (øvrige udgifter) 

Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr. 
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og 
en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og 
sygedagpenge. 

Finansiering (skatter/nettorenter) 

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer 
økonomien med netto 3,7 mio. kr. 

På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sygehusområdet. 
 
 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014.PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
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6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
Beslutninger 

1) Formanden orienterede om at Gentofte Kommune er udnævnt til årets 
ungdomskommune 2015.  
 
2) Flyer om børnekulturugen "Fang fortællingen" blev omdelt.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


