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1 (Åben) Temadrøftelse om bibliotekerne 
  
Sags ID: EMN-2022-06739 
 
Resumé 
På temamødet præsenteres Gentofte Bibliotekerne, arbejdet med bibliotekernes 
udviklingsretning samt tal og fakta om målgrupper, materialebrug og besøg i bibliotekerne. 
Samlet skal det danne grundlag for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets videre arbejde med 
biblioteksområdet. 
 
Baggrund 
Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution. Der er seks fysiske 
biblioteker: Hovedbiblioteket i Hellerup og fem bydelsbiblioteker i henholdsvis Dyssegård, 
Vangede, Ordrup, Jægersborg og Gentoftegade. Moderne biblioteker er meget mere end 
bygninger med bøger: Til listen kan tilføjes Gentoftes funktion som centralbibliotek for 
Region Hovedstaden samt det digitale bibliotek, som aktuelt og siden covid-pandemiens 
start har undergået en markant udvikling. 
I forbindelse med vedtagelsen af flerårige mål fastslog Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, at det 
fremadrettet vil være nødvendigt, at bibliotekerne løbende forholder sig til balancen mellem fysiske 
og digitale bibliotekstilbud. Udviklingsretningen understreger, at bibliotekernes synlighed skal øges, 
og unge skal have bedre mulighed for at anvende bibliotekerne i deres frie tid. Endelig skal 
samskabelse på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.  
 
Udvalgets konklusioner skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra opgaveudvalget 
Bibliotekernes udvikling som lokale kulturhuse, som Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget vedtog i 
november 2021. Opgaveudvalget arbejdede ud fra visionen: Gentofte Bibliotekerne er kulturhuse, 
som er en synlig del af hverdagen og skaber lokal værdi. Gentofte Bibliotekerne udvikler 
fællesskaber og skaber mulighed for virkelyst, dannelse og mangfoldighed ved at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Litteratur og viden er kernen, og Gentofte Bibliotekerne 
arbejder bredt med forskellige kulturelle udtryk. 
 
På temamødet præsenteres Gentofte Bibliotekerne, arbejdet med bibliotekernes 
udviklingsretning samt tal og fakta om målgrupper, materialebrug og besøg i bibliotekerne. 
Samlet skal det danne grundlag for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets videre arbejde med 
biblioteksområdet. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udvalget tager temamødet til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
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Bilag 
1. Gentofte Bibliotekerne baggrundsnotat til temamøde (4709192 - EMN-2022-06739) 
 
 

2 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-05604 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2. 
kvartal 2022 (bilag 1), Budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3) 
 
Baggrund 
Kultur: 
 
I andet kvartal har flere større begivenheder løbet af stablen BOGfest for børn og unge på 
Gentofte Hovedbibliotek, Opera i fri i Øregårdsparken samt Kultur & Festdagene i hele kommunen.  
 
Garderhøjfortet har taget hul en række publikumsudviklende aktiviteter. Der er stor interesse for de 
matematiske escaperooms, og der er indgået aftaler med Ballerup og Københavns Kommuner om 
skoleforløb i det kommende skoleår.  
 
 
Unge: 
 
Kunstkubator har optaget 21 unge på det treårige kunst- og talentudviklingstilbud, som 
fremadrettet løftes i samarbejde med Gladsaxe, Lyngby Taarbæk og Rudersdal Kommuner.  
 
Projekt Frirum tilbød for anden gang 8. klasser en præstationsfri dag med fokus på de 
gode frirum og fællesskaber, man som ung kan finde og melde sig til i sit lokalsamfund.  
 
I maj blev justeringen af tilbuddene i Ung i Byens Hus og i Ungemiljø Vangede iværksat for 
bedre at kunne imødekomme behovet hos nuværende og potentielle brugere af 
tilbuddene. 
 
Fritid: 
 
Folkeoplysningsudvalget er barslet med en pjece med temaet Demokrati i foreningerne, som kan 
inspirere foreningerne til at styrke foreningsdemokratiet. 
 
Fra næste skoleår er fodbold en prioriteret idrætsgren i kommunen, og de unge talentfulde 
udøvere kan dermed søge om optagelse på Bakkegårdsskolen.  
 
Gentofte Kommune inviterede den 17. og 18. maj 2020 alle over 60 år til to dage med bevægelse, 
inspiration og sociale aktiviteter i Gentofte Sportspark. 737 deltagere besøgte Gentofte Hallen de 
to dage. 
 
Foreningerne har modtaget medlemstilskud og administrationstilskud i begyndelsen af juni 2021. 
Der er udbetalt i alt 6.702.490 kr.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2022 tages til efterretning 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
Marie Brixtofte (B) stemte imod med følgende stemmeforklaring: ”Radikale Venstre kan 
ikke tage Kvartalsrapporten til efterretning, da der i bilaget ”Opfølgning på tidligere 
opgaveudvalg” er en hel paragraf (den nederste på s. 9), som vi er dybt uenige i, fordi det 
er påvist med brug af forvaltningens tal, at driftsøkonomien i Gentofte Sportspark med et 
50m bassin er bedre eller som minimum på niveau med en udvidelse af Kildeskovshallen, 
og vi har gang på gang slået fast, at man ikke kan sammenligne anlægspriser, da man 
aldrig har fået et ordentligt overslag på en svømmehal i Gentofte Sportspark, og fordi det 
vurderes, at prisen på Gentofte Sportspark ville blive langt lavere, end det forvaltningen 
refererer til, såfremt man ikke anlægger det som en totalentreprise.” 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2022 (4707133 - EMN-2022-
05604) 
2. Budgetændringer - 2Q 2022 - KUF (4657039 - EMN-2022-05604) 
3. Opfølgning på tidligere opgaveudvalg KUF 2. kvartal 2022 (4716211 - EMN-2022-05604) 
 
 

3 (Åben) Gentofte Kommunes samarbejde med Experimentarium 
  
Sags ID: EMN-2022-06892 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter, om og i givet fald hvordan Experimentarium kan 
indtænkes i områdets indsatser og aktiviteter. Nedenfor beskrives Gentofte Kommunes 
berøringsflader til Experimentarium, herunder hvordan Gentofte Kommune samarbejder og støtter 
Experimentarium.   
 
 
Baggrund 
Experimentarium er et privatejet aktivitets- og udstillingscenter med fokus på naturvidenskab, 
teknologi, miljø og sundhed beliggende på Tuborg Havnevej 7 i Hellerup. 
Frem til udgangen af 2015 havde Gentofte Kommune en driftsaftale mellem 
Garderhøjfonden, Gentofte Kommune og Experimentarium om drift af formidlingscentret 
på Garderhøjfortet. I dag har Gentofte Kommune ingen drifts- eller samarbejdsaftale med 
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Experimentarium, men Gentofte Kommune samarbejder med Experimentarium i 
forskellige sammenhænge. Nedenfor gives et overblik over berøringsflader. 
  
Skolerne 
Generelt er skolerne glade for og bruger Experimentarium. 8 ud af de 13 skoler har tegnet 
et årsabonnement til en pris varierende fra cirka 15.000 til 19.000 kr. Flere skoler veksler 
mellem et abonnement til Experimentarium det ene år og Zoo det andet år.  
Udskolingen i Byens hus er pt i dialog med Experimentarium om samarbejde omkring 
teknologiforståelse – dog med fokus på indskoling og mellemtrin. 
 
Dagtilbud 
På dagtilbudsområdet er der ingen institutioner, der pt. har et fast samarbejde med 
Experimentarium. Enkelte institutioner bruger stedet som et udflugtsmål, og tidligere har 
en enkelt institution haft årskort til stedet, hvor man primært brugte miniverset - og 
institutionen var også med til at give sit bud på indholdet, da Experimentarium etablerede 
miniverset. 
 
Børnekulturpuljen 
Gentofte Kommunes Børnekulturpulje skal sikre, at børn fra 0 til 16 år møder kunst, kultur 
og kulturarv. Alle kan søge til kulturprojekter. Experimentarium har de seneste år ikke søgt 
og har derfor heller ikke modtaget støtte fra Børnekulturpuljen.    
 
Kulturpuljen 
Gentofte Kommunes Kulturpulje støtter kulturprojekter i Gentofte Kommune. 
Experimentarium kan søge Kulturpuljen til diverse aktiviteter og arrangementer, og i 2021 
modtog Experimentarium en bevilling på 105.000 kr. fra Kulturpuljen til teaterforestillingen 
Tá en ting på Experimentarium. 
   
Festivaler  
Experimentarium inviteres til at deltage i Gentofte Kommunes største kulturevents – 
GentofteNatten og Kultur & Festdage. Deres deltagelse har været skiftende. I år deltog 
Experimentarium i Kultur & Festdage i Øregårdsparken og til familiefestivalen Sej, Sund og 
Sikker med en sæbebobleaktivitet. Samme aktivitet har Experimentarium tilbudt til 
GentofteNatten, hvor de bliver programlagt i Hovedbiblioteket som en del af 
børneprogrammet for den pågældende eftermiddag og aften. Experimentarium har ikke 
søgt eller modtaget tilskud til aktiviteten.  
 
Synlighed - Kulturklub Gentofte  
Samarbejdet med Experimentarium omkring Kulturklub Gentofte er godt – Gentofte 
Kommune kontakter dem løbende omkring nyhedsbrevet og de melder udstillingsåbninger 
og events ind til omtale. Når de ikke har særevents, sørger forvaltningen for en nyhed, der 
fastholder Experimentarium som et oplagt besøgssted med en helt særlig facet i Gentoftes 
kulturtilbud. Senest (den 12. august) linkede nyhedsbrevet til Experimentariums artikel om 
stjerneskud, aktualiseret af weekendens særlige astronomiske fænomen. Nyhedsbrevet 
udkommer til ca. 3.700 medlemmer ca. hver 3. uge. 
Eksperimentarium omtales også med rimelige mellemrum i kulturens faste fredagspost på 
Gentofte Kommunes Facebookside – en post, der skal inspirere til kulturoplevelser i 
weekenden. Experimentarium indgår her på lige fod med øvrige aktører – dvs. der skelnes 
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ikke til ejer/støtteforhold, men udelukkende i forhold til hvad der er tæt på fra et 
borgerperspektiv.  
 
Samarbejde med børnebibliotek 
Tidligere var der et ad hoc-samarbejde mellem Hovedbibliotekets børnebibliotek og 
Experimentarium omkring bibliotekets Science klub for børn. Der er intet aktuelt planlagt, 
men biblioteket er altid klar til samarbejde.   
  
 
Skoletjenesten  
I overensstemmelse med værdierne i Den Åbne Skole og kulturpolitikken i Gentofte 
Kommune er det målet at styrke børns møder med kunst, kultur og natur. Gentofte 
Kommune har siden 2018 samarbejdet med Skoletjenesten om den digital platform 
skoletjenesten.dk/gentoftekommune, som giver lærere og pædagogisk personale én 
samlet indgang til alle de dannelsesrum, der findes i nærmiljøet og i resten af landet.   
Experimentarium har deres egen side på platformen og udbyder i skoleåret 2022-23 fem 
undervisningstilbud til grundskolen, der udfolder og understøtter naturfag og teknologi 
gennem leg og læring.    
Der er igangsat en indsats for at øge kendskabet til skoletjenesten.dk/gentoftekommune. 
Inspirationskataloget ”Børn møder kunst, kultur og natur” er netop blevet lanceret. 
Experimentarium er et af de 16 eksterne læringsmiljøer, der præsenteres i 
inspirationskataloget. Se mere på Gentofte Kommunes hjemmeside: Inspirationskatalog 
(gentofte.dk). 
 
Eksternt læringsmiljø  
Der er et godt samarbejde med Experimentarium. De er en aktiv deltager i det 
nyetablerede børnekulturnetværk for eksterne læringsmiljøer i Gentofte Kommune, hvor 
de bidrager med viden og praksiserfaringer i arbejdet med at udvikle samarbejdet med de 
lokale skoler og dagtilbud. 
 
Løbende dialog 
Som det fremgår, har Gentofte Kommune og Experimentarium en række aktiviteter og 
også fælles ønske om, at alle børn og unge i Gentofte Kommune bliver nysgerrige på 
naturvidenskab og teknologi, og at de fra tidligt i livet får mulighed for at beskæftige sig 
med naturvidenskab for herved at opnå kundskaber, som kan omsætte deres viden til nye 
innovative løsninger, der sætter et positivt aftryk på deres fremtid.  
På to møder årligt mødes kommunaldirektøren, og direktøren for børn, skole kultur unge 
og fritid i Gentofte Kommune med direktør for Experimentarium, og drøfter forskellige 
muligheder for samarbejde samt andre relevante forhold for Experimentariets drift i 
kommunen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udvalget drøfter, hvordan Experimentarium kan indtænkes i områdets indsatser og aktiviteter 
 
Tidligere beslutninger: 

https://gentofte.dk/media/o0agplb2/inspirationskatalog-born-moder-kunst-kultur-og-natur-i-gentofte-kommune.pdf
https://gentofte.dk/media/o0agplb2/inspirationskatalog-born-moder-kunst-kultur-og-natur-i-gentofte-kommune.pdf
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. 
 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 
 
Bilag 
 
 

4 (Åben) Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs 
  
Sags ID: EMN-2022-06942 
 
Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer om kunstgræsbaner i Gentofte Kommune. I 
orienteringen redegøres for forskellige miljøforhold og økonomi ved anlæg og drift af 
kunstgræsbaner 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune råder over 10 tredjegenerations kunstgræsbaner på fem forskellige matrikler. 
De ni af banerne er 11-mandsbaner, den sidste er en 8-mandsbane. 
Banerne har en levetid på ca. 10 år under forudsætning af fornuftig brug og pleje af banerne. Den 
nuværende baneopbygning følger Natur- og Miljøstyrelsens anbefalinger for kunstgræsbaner, men 
følger ikke alle DBU’s forskrifter til optimal anlægning og drift af kunstgræsbaner. 
Hvis banerne fremover skal drives efter DBUs anbefalinger, vil det have økonomiske konsekvenser 
både i forhold til renovering af anlæg fremover og i forhold til den daglige drift. 
Forholdene er beskrevet i bilag 1. 
DBU’s ”10 bud på miljøvenlige foranstaltninger til kunstgræsbaner med granulat indfyld” er vedlagt 
som bilag 2.   
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
Til Kultur-, Unge- og fritidsudvalget 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Bilag 1. Orientering om miljømæssige konsekvenser af kunstgræs i Gentofte Kommune 
(4718160 - EMN-2022-06942) 
2. Bilag 2. DBU 10-bud-paa-miljoevenlige-foranstaltninger (4715100 - EMN-2022-06942) 
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5 (Åben) Forslag om etablering af skulptur til ære for Benny Andersen 
  
Sags ID: EMN-2022-06969 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag fra en gruppe borgere om at etablere 
en skulptur, ”Benny Andersens Læsesal”, i Vangede. I fald Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kan 
anbefale forslaget, skal det drøftes i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt i Byplansudvalget og 
efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Baggrund 
En gruppe borgere og interessenter står bag forslaget om etablering af en stor skulptur af 
Kenn André Stilling til minde om den danske forfatter og musiker Benny Andersen i 
Vangede (bilag 1). Benny Andersen (1929-2018) er født og opvokset i Vangede på Søborg 
Hovedgade 34, og siden 1970’erne og frem til sin død bosiddende i Lyngby-Taarbæk. Ken 
André Stilling er ligeledes kunstneren bag skulpturen Alfabet Turèll på Dan Turèlls Plads i 
Vangede. 
Gentofte Kommune afholdte 31. marts 2022 et åbent borgermøde på Vangede Bibliotek for at 
afdække borgernes holdning til værkets udformning og placering. 119 borgere, som bor i 
nærheden af arealet ved Nymosen, Vangede menighedsråd, Vangede Kirkes Ungdomsgård, 
Vangedes Venner, Gentofte Sogns grundejerforening, Nymosegruppen, Busses Skole og 
Bakkegårdsskolen blev inviteret via Nem post. Kommunalbestyrelsen blev ved mail orienteret om 
mødet.  
 
På mødet bød borgmester Michael Fenger velkommen og rundede af samt styrede debatten. 
Borgergruppen og kunstneren præsenterede forslaget og skulpturen, hvorefter de fremmødte 
borgere kom med spørgsmål og kommentarer til forslaget (se referat i bilag 2).  
 
Borgergruppen har på baggrund af borgermødet fremsendt et bearbejdet forslag (bilag 1). 
Oprindeligt var forslaget en placering i Nymosen, men borgergruppen er åben overfor en anden 
placering i centrum af Vangede. 
 
Økonomi  
Borgergruppen tilvejebringer midlerne til opførelsen af skulpturen gennem fondsbevillinger (det 
samlede budget anslås til 1.627.615 kr. excl. moms). Efter opførelsen overtager Gentofte 
Kommune ejerskab af skulpturen og deraf følgende forpligtelser, herunder løbende 
vedligeholdelse. Idet skulpturen er lavet af overfladebehandlet stål og indeholder 25 søjler med 
ruller på kuglelejer er det forvaltningens vurdering, at der skal påregnes et budget på 15-30.000 kr. 
årligt, og hvert 5 år ca. 150-250.000 kr. til malereftergang, såfremt skulpturen ikke ønskes at 
fremstå rusten og med blokerede ruller. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udvalget drøfter om borgergruppens forslag om at etablere en skulptur, ”Benny Andersens 
Læsesal”, i Vangede skal videresendes med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets anbefaling til 
drøftelser i Klima, Miljø- og Teknikudvalget samt Byplansudvalget og efterfølgende til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Det blev afvist at videresende sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, med 5 
stemmer i mod (B,C) og 1 stemme for (A).  
 
Bilag 
1. Bilag 1 - oplæg fra borgergruppe - Benny Andersens læsesal i Vangede (4714170 - EMN-
2022-06969) 
2. Bilag 2 - referat - borgerindspil fra borgermøde om skulpturprojekt 31.3.2022 (4718164 - 
EMN-2022-06969) 
3. Bilag 3 - indspil fra borgere modtaget på mail (4716158 - EMN-2022-06969) 
 
 

6 (Åben) Årsplan for 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 
  
Sags ID: EMN-2022-06918 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om årsplanen. 
 
Baggrund 
Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023 
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. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Taget til efterretning med bemærkning om, at emnet foreningslivets ansvar for unges 
trivsel indarbejdes i årsplanen. 
 
Bilag 
1. Årsplan for KUF for 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 (4707883 - EMN-2015-13542) 
 
 

7 (Åben) Meddelelser og eventuelt 
  
Sags ID: EMN-2022-00190 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
 
 

8 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2022-01323 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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