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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
1  Åbent         Orientering om digitaliserede materialer på bibliotekerne 
 
060850-2011 
 
 
Resumé 
Vicebibliotekschef Thomas Angermann orienterer om bibliotekernes nye medier og visionerne for 
den fremtidige udvikling. 
 
Baggrund 
Bibliotekernes materialer bliver i disse år i stigende grad digitaliserede. Udlån af fysiske materialer 
udgør fortsat langt størstedelen af bibliotekernes udlån, men de digitale udlån af eksempelvis 
lydbøger, bøger og film er stigende. Vicebibliotekschef Thomas Angermann orienterer om 
bibliotekernes digitale materialer og perspektiverne og udfordringerne i den fremtidige udvikling. 
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
2  Åbent         Evaluering Kulturpuljen 2011 og forslag til Kulturpuljen 2012 
 
023796-2011 
 
 
Resumé 
Der er udarbejdet en samlet evaluering af Kulturpuljen 2011 

På baggrund af evalueringen anbefales det, at en del af rammen for 2012 bevilges til en række 
større aktiviteter i lighed med tidligere år. 
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Baggrund 
Der var på Budget 2011 afsat 1.869.000 kr. til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter”. Herudover blev 
overført 124.000 kr. i uforbrugte midler af Kulturpuljen 2010.  
I alt: 1.993.000 kr. 
 
Af den samlede bevilling anvendtes 350.000 kr. til GentofteNatten, 245.000 kr. til Børnekulturpuljen 
og 200.000 kr. til arrangementer på bibliotekerne. Der er modtaget 47 ansøgninger til Kulturpuljen i 
2011, som udløste bevillinger på i alt 1.974.195 kr. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2011 behandlet 25 ansøgninger, hvoraf 1 blev afslået. Der er 
endvidere givet administrativt tilsagn om tilskud til 15 ansøgninger på beløb op til 10.000 kr.  
 
Kulturpuljen har i 2011 bevilget tilskud til både professionelle og amatører. De kulturelle aktiviteter 
omfatter koncerter, festivaler, teater, debatarrangementer, foredrag, ballet og andre kulturelle 
arrangementer. Mange af aktiviteterne er traditioner i det lokale kulturliv. 
 
De støttede aktiviteter har været: 13 koncerter/koncertrækker (herunder både klassisk, jazz og 
opera), 8 festivaler – både større og mindre, 1 kunstprojekt, 1 danseforestilling, 2 teaterforløb, 1 
filmarrangement, 1 bogudgivelse og 2 julearrangementer samt 10 andre aktiviteter. 
 
Forslag til Kulturpuljen 2012  

Budgettet for Kulturpuljen i 2012 er: 1.927.000 kr. 
 
Bibliotekerne har siden 2005 modtaget 200.000 kr. til afholdelse af voksenarrangementer både på 
Hovedbiblioteket og på de fem bydelsbiblioteker. Dette årlige tilskud giver borgerne mulighed for 
kulturelle oplevelser af forskellig karakter i deres lokalområde og udgør en væsentlig del af 
kommunens kulturtilbud. Det anbefales, at der i 2012 bevilges 250.000 kr. til bibliotekernes 
voksenarrangementer. 
 
Siden 2005 har GentofteNatten været afholdt hvert år. GentofteNatten er en kulturnat i Gentofte 
Kommune, hvor borgerne tilbydes en lang række aktiviteter og arrangementer, og hvor 
kulturinstitutionerne har særligt åbent for publikum udenfor den almindelige åbningstid. I 2011 
modtog GentofteNatten 350.000 kr. fra Kulturpuljen, og det foreslås, at der også i 2012 bevilges 
350.000 kr. til GentofteNatten. 
 
Siden 2004 har der været en særlig kulturpulje til aktiviteter til børn. Børnekulturpuljen kan søges 
af institutioner og skoler til kreative og kulturelle aktiviteter for børn op til 12 år. Desuden finansierer 
Børnekulturpuljen en del af den årligt tilbagevendende Børnekulturuge. I 2011 blev 
Børnekulturpuljen bevilget i alt 245.000 kr. fra Kulturpuljen og 120.000 kr. fra Børne- og 
Ungepolitikken. Det anbefales, at der i 2012 bevilges 250.000 kr. til Børnekulturpuljen. 
 
Udover de ansøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget behandler, kan administrationen bevilge 
tilsagn til beløb op til 10.000 kr.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at de aktiviteter, der har modtaget tilskud i 2011 har bidraget væsentligt til det lokale 
kulturliv, og at aktiviteterne ikke kunne være gennemført uden støtte fra Kulturpuljen. Bevillingerne 
har således medvirket til at understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets vision for Kultur og Bibliotek: 
’Alle borgere har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som understøtter aktiv kreativ 
udfoldelse, oplevelse, almen dannelse og oplysning.’ 

 
Indstilling 
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Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At evalueringen godkendes.  

2. At der over budgettet til ’Tilskud til kulturelle aktiviteter’ bevilges 350.000 kr. til GentofteNatten, 
250.000 kr. til Børnekulturpuljen og 250.000 kr. til Bibliotekernes voksenarrangementer. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1- 2: Vedtaget. 

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

 Evaluering af Kulturpuljen 2011 og forslag til Kulturpuljen 2012 PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
3  Åbent         Midlertidig lukning af Vangede Bibliotek i forbindelse med bibliotekets 
renovering 
 
060742-2011 
 
 
Resumé 
Gentofte Bibliotekerne søger om at lukke Vangede Bibliotek i perioden fra mandag den 30. januar 
2012 til og med lørdag den 17. marts 2012 i forbindelse med bibliotekets renovering. 

 
Baggrund 
I forbindelse med den bygningsmæssige vedligeholdelse af Vangede Bibliotek har Gentofte 
Ejendomme afsat midler til udskiftning af det eksisterende linoleum samt maling af 
publikumsarealerne på 1. salen.  

For at sikre, at renoveringen kan gennemføres hurtigt og effektivt, ønsker Gentofte Bibliotekerne at 
lukke Vangede Bibliotek fra mandag den 30. januar 2012 til og med lørdag den 17. marts 2012. 

I forbindelse med overgangen til selvbetjening i 2009 fik Vangede Bibliotek et nyt 
betjeningsområde, mens resten af biblioteket forblev uændret. Lukkeperioden vil derfor samtidig 
blive brugt til at ændre på reolopstillingen på Vangede Bibliotek.  

Gentofte Ejendomme har været medvirkende til planerne for den kommende indretning, hvor der 
tages højde for bygningens særlige karakter, og hvor de oprindelige reoler, som er tegnet til 
biblioteket, indgår i den planlagte indretning.  
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Caféen i stueetagen renoveres ikke og vil derfor fortsat være åben. 

 
Vurdering 
Borgerne i Vangede vil med renoveringen og nyindretningen af biblioteket få et forbedret og mere 
indbydende bibliotekstilbud. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Vangede Bibliotek lukkes i perioden fra mandag den 30. januar 2012 til og med lørdag den 17. 
marts 2012. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til forestillingen I´m Bad med Peter 
Schaufuss Balletten 
 
060885-2011 
 
 
Resumé 
Bernstorff Slot ansøger om støtte til at afholde en gratis udendørs balletforestilling med Schaufuss 
Balletten. Forestillingen med titlen ’I´m Bad’ er bygget over musikikonet Michael Jacksons liv. 

 
Baggrund 
De sidste 3 somre har Danske Sommerballet optrådt for mellem 2.500 og 3.500 publikummer i 
henholdsvis Bernstorff Slotshave og Øregaardsparken. Danske Sommerballet besøger kun den 
samme kommune 3 år i træk.  

Gentofteborgerne har vist en stor interesse for udendørs balletforestillinger, og Bernstorff Slot har 
derfor undersøgt mulighederne for, at andre balletter kan optræde.  

Peter Schaufuss startede i 1979 sit eget balletkompagni. Peter Schaufuss Balletten opfører flere 
forestillinger om året, både nationalt og internationalt.  
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Det samlede budget til ’I´m Bad’ er på 338.500 kr. og indeholder udgift til forestillingen (herunder 
honorar og sceneteknik) på 200.000 kr., diverse praktiske udgifter på i alt 23.500 kr., indlogering 
og forplejning på 30.000 kr., samt markedsføring, bl.a. i landsdækkende dagblade, på 85.000 kr.  

Heraf afholder Bernstorff Slot selv de 30.000 kr. til indlogering og forplejning, samt 35.000 kr. af 
budgettet til markedsføring. Hermed resterer et beløb på 273.500 kr.  

Der forventes et publikumsantal på 2.000-3.000 personer. 

 
Vurdering 
Med ’I´m Bad’ forestået af Schaufuss Balletten får gentofteborgere mulighed for at opleve ballet af 
høj kvalitet, og da forestillingen er gratis, og dermed let tilgængelig, kan den forventes at tiltrække 
et publikum, som ikke normalt oplever ballet. Med forestillingens indhold – en ballet over Michael 
Jacksons liv – retter balletten sig desuden mod en anden målgruppe end traditionelle 
balletforestillinger.  

Det vurderes at markedsføringsbudgettet på 85.000 er højt sat. Det anbefales derfor at reducere 
udgift til markedsføring med 50.000 kr. Dermed resterer et beløb på 223.500 kr. 

Det anbefales at støtte arrangementet med halvdelen af dette beløb svarende til 112.000 kr. 
Ansøgeren opfordres til at søge anden finansiering, så arrangementet kan gennemføres som 
ansøgt. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At der ydes 112.000 kr. fra Kulturpuljen til ’I´m Bad’ med Schaufuss Balletten. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

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

 Kulturudvalget_Im Bad 
 MICHAEL IM BAD PSB BOOK LONDON0001 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Unge på Biblioteket 
 
060888-2011 
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Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 60.000 kr. til 50 % finansiering af arrangementer og aktiviteter til ”Unge 
på Biblioteket” i resten af forsøgsperioden i 2012.   

De resterende 50 % finansieres af Gentofte Bibliotekerne. 

 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2010 (pkt. 4) at iværksætte projekt 
”Unge på Biblioteket”, hvis overordnede formål er at gøre Hovedbiblioteket, Dyssegård Bibliotek 
samt Ordrup Bibliotek relevante og vedkommende for unge i alderen 12- 20 år, gennem 
ungeinddragende og unge-initierede projekter.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møderne den 8. juni 2010 (pkt.3) og den 1. december 2010 
(pkt.12) henholdsvis 20.000 kr. og 44.000 kr. fra Kulturpuljen til disse arrangementer og aktiviteter, 
og Gentofte Bibliotekerne finansierede et tilsvarende beløb.  Derudover har Gentofte Bibliotekerne 
finansieret kompetenceudvikling for biblioteksansatte, midler til fysisk indretning samt grafisk profil.  

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. august 2011 (pkt. 5) behandlede udvalget en status 
og foreløbig evaluering på ”Unge på biblioteket”. Erfaringerne på det tidspunkt viste, at 
størstedelen af projektets mål og succeskriterier var nået, og at der er opnået flotte resultater med 
en målgruppe, der ikke tidligere har været synlige brugere af bibliotekernes tilbud. Arrangementer 
og aktiviteter afholdt efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. august bekræfter denne 
tendens.  

Siden projektets start har der været afholdt 24 arrangementer. Deltagerantallet til arrangementerne 
varierer fra 13 deltagere ved det mindst besøgte arrangement til 650 til det mest velbesøgte 
arrangement. I alt har omkring 2.200 unge deltaget i arrangementerne. 

Metoden til at opfylde det overordnede formål er at inddrage unge i alle faser af arrangementer, 
aktiviteter og øvrige tiltag. Rekrutteringen blandt de unge til projektudviklingen er således en af de 
væsentligste opgaver, og en stor del af indsatsen har været at opbygge et netværk af 
interesserede unge til at stå for arrangementer og aktiviteter. 

Arbejdet med unge mennesker fordrer andre kompetencer end de traditionelle bibliotekariske 
kompetencer, og derfor har ”Unge på biblioteket” haft en lidt vanskelig og langsom start.  

Erfaringen har desuden vist, at det er lettere at få engageret den ældste del af målgruppen, mens 
de 12-15-årige, som er målgruppen i Dyssegård, kræver andre tiltag, og generelt er vanskeligere 
at fastholde. Alle tre biblioteker har dog nu velfungerende netværk af unge, som deltager aktivt. 

Projektet er et toårigt forsøg, der løber i perioden 1. oktober 2010 – 30. september 2012.  

 
Vurdering 
Projekt Unge på Biblioteket har gennem en række arrangementer og aktiviteter for, med og af 
unge, vist sig at være et vellykket kulturelt initiativ. Som brobygger mellem bibliotek og unge, men 
også unge imellem, byder projektet på forskellige tilgange til ungekultur, hvor de unge selv er 
blevet kulturproducenter. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 60.000 kr. til ”Unge på Biblioteket” 
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Beslutninger 

Vedtaget. 

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

 Unge Ansøgning KUF  2011 11 PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
6  Åbent         Kontrakt for Idræt og Fritid 2012 
 
060366-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid forelægger kontrakt for Idræt og Fritid for 2012 til drøftelse og godkendelse. 
Kontrakten indeholder mål og veje til målene for de politiske mål og for emner fra den politiske 
budgetaftale 2012. Samtidig forelægges status for den tilsvarende kontrakt for 2011. 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder, og Gentofte 
Plan er udgangspunktet for opstillingen af de interne kontrakter. Her er Budgetaftale mellem Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti vedrørende 
budget 2012-2015 et vigtigt element. De interne kontrakter vedrørende et politisk målområde 
indgås mellem det relevante politiske fagudvalg og opgaveområdet. Vedlagt forelægges Kultur- og 
Fritidsudvalget for den interne kontrakt vedr. Fritid og Idræt. 
 
Formålet med kontrakterne er at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Plan og at 
forventningsafstemmer om den strategiske udvikling af de politiske områder. 
 
 
Kontrakten for Idræt og Fritid dækker 2012, og konceptet er i tråd med Kvalitetskontrakten for 
Gentofte Kommune mellem Kommunalbestyrelsen og borgerne. 
 
Der forelægges samtidig en status for den gældende kontrakt for Idræt og Fritid 2011 (”Intern 
kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børn, Unge og Fritid om Idræt og Fritid i 2011” 
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at kontrakten for Idræt og Fritid 2012 konkretiserer visionen, 
Gentofte kommunes folkeoplysningspolitik og de politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen. 
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Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget:  
 
At status for kontrakt for Idræt og Fritid for 2011 tages til efterretning. 
  
At kontrakten for Idræt og Fritid for 2012 godkendes. 
  
 
Beslutninger 

Pkt. 1: Taget til efterretning. 
 
Pkt. 2: Vedtaget. 

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

 Opfølgning intern kontrakt Idræt  Fritid 2011 
 Kontrakt for Idræt og Fritid 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
7  Åbent         Talentudviklingsprojektet 
 
060579-2011 
 
 
Resumé 

En ny projektbeskrivelse for talentudviklingsprojektet er lavet på baggrund af den evaluering, 
som blev præsenteret på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. september 2011, pkt. 2. 

Den nye projektbeskrivelse er her vedlagt som bilag. 

 
Baggrund 

I 2005 vedtog kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune sin idræts- og bevægelsespolitik og 
satte for første gang eliteidræt og talentudvikling på den kommunale dagsorden. Eliteidrættens 
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Netværk blev oprettet og med baggrund i dette netværks arbejde, blev kommunens 
talentudviklingsprojekt udviklet og iværksat. 

Siden 2006 har dette været et fast tilbud for unge sportstalenter i Gentofte. 

Efter 5 års fokuseret arbejde med talentudviklingsprojektet har det været igennem en evaluering 
for også fremover at kunne sikre højest mulig kvalitet i projektet og talentudviklingen generelt. 

En ny projektbeskrivelse er lavet på baggrund af evalueringen. SIG (Sammenslutningen af 
Idrætsforeninger i Gentofte) samt de foreninger, som er en del af elitekommuneprojektet, har 
deltaget i processen, og elitekommunens styregruppe lagde sidste hånd på projektet på dets møde 
14. december 2012. 

Her er de vigtigste punkter i den nye projektbeskrivelse: 

 Projektet er skrevet ind i den nye samarbejdsaftale med Team Danmark og er dermed 
forankret i elitekommuneprojektets styregruppe, som fastsætter succeskriterier og 
følger talentudviklingsprojektet tæt.  

 Miljøet omkring talenterne involveres aktivt i projektet (forældre, trænere, 
træningskammerater, idrætselever på idrætsskolen og på ungdomsuddannelserne, 
udvalgte talenter fra de prioriterede idrætter, mf.).  

 Uddannelseskonceptet justeres og opprioriteres, så det rammer talenternes forskellige 
behov.  

 Muligheden for at få ekspertrådgivning (sportspsykologi, diætist, mf.) gøres lettere 
tilgængelig og mere synlig for talenterne.  

 Den økonomiske støtte samles i en fælles pulje, som kan søges én gang årligt.  
 En kommunikationsplan for projektet udarbejdes for at sikre større PR og bedre 

kommunikation og synlighed på projektet.  
 En arbejdsgruppe i elitekommuneprojektet skal i 2012 skal udvikle idéer og forslag til at 

skabe bedre talentudviklingsmiljøer i Gentofte Kommune, f.eks. med fælles fysisk træning 
som omdrejningspunkt. 

Alt dette skal være med til at give talenterne en endnu bedre støtte i bestræbelserne på at opnå 
deres mål. Ved at involvere miljøet omkring talenterne bredes dets værdi ud til endnu flere talenter, 
trænere, ledere og foreninger, samtidig med, at talentets omgivelser bliver klædt bedre på til at 
støtte op om talentet. 

Talentudviklingsprojektet er budgetteret til 300.000 kr. pr. år som financieres fra Bredde- og 
idrætspolitik. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at det nye talentudviklingsprojekt vil forbedre de udvalgte talenters 
muligheder for at udvikle sig og opnå deres langsigtede resultatmål med sporten. 

Talentudviklingen i de lokale eliteklubber styrkes ved, at deres trænere og ledere, samt nogle af 
deres øvrige talenter, bliver knyttet tættere til projektets aktiviteter. 

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At projektbeskrivelsen for talentudviklingsprojektet godkendes. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

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

 Talentudvikling, projektbeskrivelse 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
8  Åbent         Handleplan 2012 for Handicappolitikken 
 
060361-2011 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at forlænge 
Handicappolitik 2008 til 2012 - for Gentofte Kommune med ét år, således at den også gælder for 
2012. 

Hvert år udarbejdes en handleplan med konkrete projekter, som hermed forelægges til drøftelse og 
godkendelse. 

Handleplanen 2012 viderefører Handleplan 2011 som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens 
møde den 28. marts 2011, pkt. 10, efter forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. 

Handleplan 2012 er således den femte handleplan der er udarbejdet under Handicappolitikken.  
 
Baggrund 
Der er afsat 1,5 mio. kr. til aktiviteter i handleplanen. Forslag til projekter i handleplanen er 
udarbejdet med afsæt i udviklings- og mødeaktiviteter gennem hele året – herunder 
Handicaprådets borgermøde den 1. september på Nymosehave. Efterfølgende er planen drøftet i 
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Handicaprådet, og i tværfaglige fora i kommunen, ligesom der er hentet viden og inspiration i andre 
kommuner. 
 
Vurdering 
Handleplanen består af en lang række projekter, som hver især udgør en brik i en samlet indsats 
hen i mod at virkeliggøre handicappolitikken. Formålet med handleplanen er hele tiden at komme 
et eller flere skridt videre mod handicappolitikkens langsigtede mål og værdier ved at udvikle, 
afprøve nye veje, udfordre fordomme og skabe dialog og eftertænksomhed.  
 
Nogle projektideer kommer ”nedefra” og er udtryk for et konkret og formuleret behov hos borgere 
eller brugere af kommunens institutioner, andre projektideer er strategiske – et udtryk for en 
indsats i forhold til handicappolitikkens-, kommunens -, samfundets - eller FNs strategiske 
politikker og indsatsområder.  
 
Projekterne er samlet i fire fokusområder: 
  

 Dialog og udvikling i samarbejde 
 Børn, unge, voksne og kulturliv 
 Medbestemmelse og medborgerskab 
 Teknologi og udvikling af metode 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

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

At forslag til Handleplan 2012 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Børne- og Skoleudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
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9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
Beslutninger 

1. Gentoftekunstneren udnævnes torsdag den 5. januar 2012 kl. 16. 
2. Kulturaftalerne underskrives den 23. januar 2012 kl. 15 i Gjethuset i Frederiksværk. 
3. Mesterskabsaften afholdes den 14. marts 2012. 
4. Marie Louise Gjern Bistrup modtager tilsagnsskrivelse vedr. GM i Rock 2012 og Gentofte 
Musikfestival. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
10  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
057339-2010 
 
 
Beslutninger 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. januar 2012 
 
11  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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058259-2011 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


