
       

   GENTOFTE KOMMUNE 

 

 
 
 

Referat af  
møde i 

Kultur- og fritidsudvalget 
 
 

Referat Åben / Lukket 

Mødedato 10. oktober 2007 
Mødetidspunkt 12.00 

Mødelokale A 

 
 
Protokollen 
blev 
læst og 
mødet 
hævet kl.: 17.40

Tilstede: Eva Hvidt, Kirsten Kierkegaard, André Lublin, Steen Mogensen, Pia Nyring, 
Mogens Vad, Søren B. Heisel 

Fraværende:
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Indholdsfortegnelse 
 

Kultur- og fritidsudvalget 
 
 

den 10. oktober 2007 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Gentofte Volley - Ansøgning om tilskud til europæisk turnering

2 Anlægsbevilling på 130.000 kr. Sportsrideklubben til ekstraarbejder i 
forbindelse med renovering af ridebaner

3 Ansøgning til kulturpuljen om tilskud for 2008 til Nesa Concert Band
4 Budgetopfølgning pr. 31. august
5 Gentofte-Plan 07 - Kultur- og Fritidsudvalget opfølgning pr. 31/8
6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 
 
 
1  Åbent   Gentofte Volley - Ansøgning om tilskud til europæisk turnering 
 
037939-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. Vedtaget. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

Resumé
Gentofte Volley har pr. 29. august 2007 fremsendt en ansøgning til Kultur- og 
Fritidsudvalget om at yde klubben tilskud til deltagelse i Europa Cup for herre. 

Gentofte Volley har i 2007 genvundet pokalmesterskabet for herrehold og vundet det 
danske mesterskab for herrehold. 

Baggrund
Gentofte Volley ansøgte i august 2006 om underskudsgaranti ved klubbens 1. 
herreholds deltagelse i Europa Cup 2006. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 
følgende på dets møde 8. november 2006: 

Pkt. 1: At Talentudviklingsprojektet for holdidrætter udvides med en klubstøtteordning 
med max. 30.000 kr. pr. år. pr. klub. 

Pkt. 2: At Gentofte Volley ydes et tilskud på 30.000 kr. til klubbens herreholds Europa 
cup deltagelse i 2006 med finansiering over talentudviklingsprojektets budget 2006. 

Pkt. 3: At Folkeoplysningsudvalget stiller 100.000 kr. til rådighed fra Udviklingspuljen 
for motion og idræt i 2007 til ovenstående klubtilskudsordning. 

Gentofte Volley har også i 2007 en deltager i Gentofte Kommunes 
Talentudviklingsprojekt og er dermed kvalificeret til at søge fra ovennævnte udvidelse 
af Talentudviklingsprojeket for klubhold. 

Vurdering
Skole- og Fritid vurderer at Gentofte Volley opfylder kravene til at modtage tilskud fra 
udvidelsen af Talentudviklingsprojektet for klubhold.  

Indstilling
Skole- og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Gentofte Volley bevilges et tilskud på 30.000 kr. til deltages i Europa cuppen 2007 

Bilag Ansøgning om tilskud til Gentofte Kommune Åben i Captia
Bilag Budget Challenge Cup 2007 Åben i Captia
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 
 
 
2  Åbent   Anlægsbevilling på 130.000 kr. Sportsrideklubben til ekstraarbejder i 
forbindelse med renovering af ridebaner 
 
010112-2007 
  

 

 

 
Beslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. Anbefales til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 

Bilag ec-regnskab 2006 Åben i Captia

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007 punkt 6 blev det enstemmigt 
vedtaget at bevilge Sportsrideklubben 380.000 kr. til renovering af baner og dræn på 
klubbens baner i Bernstorffsparken. Under arbejdet viste det sig nødvendigt at 
indbygge et ekstra ridelag for at sikre holdbarheden af arbejdet, prisen for dette er 
175.000 kr., Sportsrideklubben kan selv afholde 25% af udgiften. 

  

Vurdering
På Sportsgruppens møde 18. september 2007 behandlede man ansøgningen og 
vedtog at anbefale et tilskud på 130.000 kr. og videresende til politisk stillingtagen. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der bevilges Sportsrideklubben 130.000 kr. til uforudset ekstraarbejde i forbindelse 
med renovering af ridebaner i Bernstorffsparken med finansiering over det i 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, Klubrum m.v., idrætsanlæg. 

  

Bilag Ansøgning fra Sportsrideklubben vedrørende renovering af 
grusbane og dræn

Åben i 
Captia
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3  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen om tilskud for 2008 til Nesa Concert Band 
 
037717-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. Vedtaget. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

Resumé
På Kultur- og Fritidsudvalgets møder den 11. april 2007 (punkt 11) og 6. juni 2007 (punkt 9) 
blev en ansøgning om driftstilskud for Nesa Concert Band drøftet. Der blev besluttet ikke at 
yde et fast driftstilskud til orkestret, og Nesa Concert Band ansøger således om tilskud til 
konkrete aktiviteter i 2008. 

Baggrund
Nesa Concert Band søger om 25.000 kr. i tilskud til koncerter i 2008. 

Orkestret vil i 2008 gennemføre 3 koncerter mod betaling samt 2 gratis koncerter i form af 
ledsagermusik til begivenheder af forskellig art.  

Nesa Concert Band forventer at kunne optjene et beløb på mindst 15.000 kr. gennem 
entreindtægter eller andre koncertindtægter, herunder indtægter fra salg af øl, vand og cd’er. 

Koncertprogrammet omfatter 3 betalingskoncerter: Nytårskoncert på Gentofte Rådhus, 
Forårskoncert der forventes afholdt i Boholdte Kirke ved Køge samt Traditionel julekoncert i 
Gentofte Kommune. 

Derudover afholdes 2 koncerter med gratis adgang: Sankt Hans Aften i Bernstorffsparken og 
”Magledagen” på Maglegårdsskolen. Sidstnævnte er forbeholdt elever, forældre og lærere på 
Maglegårdsskolen.  

Endvidere planlægger orkestret 2 betalingskoncerter i samarbejde med Pensionisternes 
Samvirke. 

Nesa Concert band angiver, at et tilskud skal anvendes til honorarer til professionelle faste og 
assisterende instruktører.  

Vurdering
Nesa Concert Band har planlagt at gennemføre 5 koncerter i 2008, hvoraf 3 er offentlige 
koncerter for alle borgere i Gentofte Kommune, 1 koncert foregår uden for Gentofte Kommune 
og 1 koncert er forbeholdt elever, forældre og lærere på Maglegårdsskolen.  

Derudover planlægger orkestret at afholde 2 koncerter i samarbejde med Pensionisternes 
Samvirke. Tid og sted for disse koncerter er ikke fastsat på nuværende tidspunkt. 

Nesa Concert Band angiver, at et tilskud skal anvendes til professionelle instruktører. 

Det vurderes, at et tilskud vil medvirke til at sikre orkestrets kvalitet i udførelse af musikken, og 
at Nesa Concert Band således ydes tilskud til at gennemføre de 3 offentlige koncerter for 
borgerne i Gentofte Kommune. Egenindtjeningen forventes at være på 10.000 kr.      

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur og Fritidsudvalget 

At der bevilges et tilskud på 15.000 kr. til Nesa Concert Band  i 2008 til at gennemføre 3 
offentlige koncerter i Gentofte Kommune. 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 
 
 
4  Åbent   Budgetopfølgning pr. 31. august 
 
038036-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. Vedtaget med 6 stemmer (C, B + 
A) for og 1 undlod at stemme (Mogens Vad, V). Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

Bilag Ansøgning Nesa Concert Band Åben i Captia
Bilag Aktivitetskalender Nesa Concert Band Åben i Captia

Resumé
Kultur og Bibliotek samt Skole og Fritid har på baggund af forbruget pr. 31. august 
2007 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den 
faktiske udvikling i budget 2007. 

Opfølgningen har ikke givet anledning til at søge tillægsbevillinger. Denne 
budgetopfølgning indeholder derfor kun en status over Kultur- og Fritidsudvalgets 
anlægsprojekter. 

Baggrund
Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens 
likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige 
bevillingsmæssige reguleringer af budgettet. 
Da der ikke skønnes at være behov for at søge tillægsbevillinger vedrørende drift, 
indeholder budgetopfølgningen alene en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. 
Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske 
afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en 
vurdering af behovet for overførsler til 2008. 

Vurdering
Der henvises til vedlagte notat af 3. oktober 2007. 

Indstilling
Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

At budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 godkendes 

Bilag Internt notat af 3. oktober 2007 om budgetopfølgning Åben i Captia

Side 6/9



 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 
 
 
5  Åbent   Gentofte-Plan 07 - Kultur- og Fritidsudvalget opfølgning pr. 31/8 
 
034797-2007 
  

 

 

 

Resumé
Hermed fremlægger Kultur og Bibliotek samt Idræt og Fritid herunder Idræts- og  
Bevægelsespolitikken opfølgning pr. 31/8- 2007på målene i Gentofte-Plan 2007. 
  
Opfølgningen pr. 31/8-2007 viser for Kultur og Bibliotek: 

-          At der er igangsat indsatser og aktiviteter i forhold til samtlige 5 politiske mål 
-          At indsatser og aktiviteter generelt forventes gennemført som planlagt   
-          At en af indsatserne vedrørende det politiske mål om at nytænke kultur- og 

bibliotekstilbuddet i tæt dialog med de unge har vist sig vanskeligere at 
gennemføre end planlagt 

  
Opfølgningen pr. 31/8-2007 viser for Idræt og Fritid: 

-          At der er igangsat indsatser og aktiviteter i forhold til samtlige 3 politiske mål 
-          At indsatser og aktiviteter generelt forventes gennemført som planlagt   
-          At en af indsatserne vedrørende det politiske mål om at etablere GFO-

foreningsidræt har vist sig vanskeligere at gennemføre end planlagt 

Baggrund
Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af 
Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive 
retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. 
Gentofte-Plan 2007 indeholder mål for hver af kommunens 14 målområder, som 
angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2007. 
  
Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdriften på målene. 
Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følger op på 
begge i elementer i kommunens mål- og rammestyring. 

Vurdering
Målopfyldelsen fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det, hvor vidt det 
forventes, at målet vil blive opfyldt som planlagt. Hvis et mål allerede er opfyldt er dette 
markeret. 
For at vurdere målopfyldelsen vurderes ligeledes de indsatser, som er knyttet til målet. 
Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for opfyldelsen af målet. 
  
Målopfølgningen for Kultur- og Bibliotek viser generelt, at indsatser og aktiviteter 
forventes realiseret som planlagt. En af indsatserne vedrørende det politiske mål om at 
nytænke kultur- og bibliotekstilbuddet i tæt dialog med de unge kan dog være 
vanskeligt at realisere planmæssigt. 
  
Målopfølgningen for Idræt og Fritid viser generelt, at indsatser og aktiviteter forventes 
realiseret som planlagt. En af indsatserne vedrørende det politiske mål om at skabe 
GFO-foreningsidræts kan dog være vanskeligt at realisere planmæssigt. 

Indstilling
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Beslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. Kultur- og Fritidsudvalget 
drøftede opsamlingen og oversender opsamlignen på målene til behandling i 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 
 
 
6  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
049903-2006 
  

Beslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. A: Ny kontrakt med HIK og drift 
af Maglegårdshallen: Den nuværende kontrakt med HIK om drift af 
Maglegårdshallen udløber den 31. december 2007. Der har været afholdt 
udbudsforretning om ny kontrakt af to års varighed med mulighed for 
forlængelse i yderligere to år. Der er kun indkommet ét tilbud. Det er fra HIK, og 
tilbuddet overholder alle betingelser i udbudsmaterialet. HIK tilbyder at drive 
hallen på de opstillede betingelser, som er uændrede i forhold til den nuværende 
kontrakt, til en årlig pris på 2.509.299 kr. Skole og Fritid vurderer, at prisen er 
rimelig, og den kan holdes inden for den samlede budgetramme på området. B: 
Brev og magasin fra Dansk Ungdoms Fællesråd blev omdelt. C: Invitation til KL's 
Ungekonference den 3. decmber 2007 - tilmelding sker til Lone Gladbo. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 

Kultur og Bibliotek indstiller  
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At udvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2007 og oversender opsamlingen på 
målene til behandling i Kommunalbestyrelsen   

  

Bilag KUf oktober 07 idræt og fritid opfølgning 31.8.2007 Åben i Captia
Bilag KUf oktober 07 idræt- og bevægelsespol. opfølgning 31.8.2007 Åben i Captia
Bilag Opfølgning på mål om Kultur og Bibliotek pr. 31. august 2008 Åben i Captia
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. oktober 2007 
 
 
7  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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