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1 (Åben) Statusrapport for Fritid 2016
 
Sags ID: EMN-2015-13679

Resumé
Kultur, Unge og Fritidsudvalget gives en Statusrapport for Fritid for 2016. Rapporten fremlægges til 
udvalgets drøftelse.

Baggrund
Statusrapporten for Fritid 2016 placerer sig i spændet mellem Kultur, Unge og Fritids vision og mål 
sat i Gentofteplanen 2016 og Folkeoplysningspolitikkens vision. Området under Idræts- og 
bevægelsespolitikken indgår kun i det omfang, der ikke blev behandlet på Kultur, Unge og 
Fritidsudvalgets møde den 9. november 2016 i forbindelse med fremlæggelsen af Idrættens 
Analyseinstituts evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken. 

Der er i Gentofteplanen 2016 opstillet følgende vision og mål for Fritid:

Borgerne skal have mulighed for at iværksætte og deltage i aktiviteter, der giver et sundt og 
meningsfuldt fritidsliv.

1. Videreudvikling af kvalitet og rammer for bevægelse i nærområdet samt i skoler og 
institutioner skal ske med udgangspunkt i en dialog med brugerne.

2. Alle borgere skal have mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber i et alsidigt og 
mangfoldigt idræts- og fritidsliv.

3. Talentudviklingsmiljøer i klubberne skal give den enkelte udøver de optimale rammer for at 
realisere sit sportslige potentiale og samtidig sikre sammenhæng mellem idrætsliv, 
uddannelse og hverdag.

4. Foreningerne skal være en af grundstenene i udviklingen af et alsidigt og mangfoldigt 
idræts- og fritidsliv, i traditionelle såvel som nye organisationsformer. Vilkårene for de 
frivillige foreninger skal således forbedres, så det bliver lettere at rekruttere og fastholde 
frivillige.

5. Alle borgere skal have mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer 
oplevelsen af medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At Statusrapport Fritid 2016, godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Statusrapport Fritid 2016 (1515926 - EMN-2015-13679)

2 (Åben) Kulturpuljen, justering af kriterier 
 
Sags ID: EMN-2017-00474

Resumé
Kulturpuljens kriterier fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets behandling. 

Baggrund
Kulturpuljen har været etableret siden 1997. På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 7. 
januar 2015, pkt. 1, blev kriterierne senest revideret. På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde 
den 26. november 2014 godkendte udvalget, at forvaltningen fra den 1. januar 2015 fik mandat til 
administrativt at behandle og bevilge midler fra Kulturpuljen uanset ansøgningsbeløbet. 

I administrationen af Kulturpuljens kriterier har der i løbet af 2016 vist sig at være et behov for, at 
puljen også kan understøtte projektudvikling og processen op til et færdigt produkt. Som 
Kulturpuljens kriterier er formulerede nu, er der en klar vægt på, at Kulturpuljen understøtter de 
egentlige oplevelser, såsom koncerter, udstillinger og andre færdige kunst- og kulturprodukter, 
men ikke processen op til eller projektudviklingen.

Politisk drøftelse
Kultur, Unge og Fritid anbefaler, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter, om puljen fremadrettet 
også skal kunne understøtte idéudvikling af nye projekter, herunder også de kunstneriske 
processer, der kan indgå i udviklingsfasen. Eventuelt i mindre omfang. 

Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de fleste projekter vil have gavn af 10.000-20.000 kr. i tilskud til 
ideudvikling, samt at tilskud til ideudvikling kan holdes inden for Kulturpuljens eksisterende ramme. 
I praksis vil støtten til ideudvikling være forbeholdt nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter. Kultur, 
Unge og Fritid anbefaler, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget evaluerer kriterierne i forbindelse 
med den årlige afrapportering af Kulturpuljen. 

Nuværende kriterier: 

Kulturpuljen støtter:
 Kulturelle aktiviteter, der foregår i Gentofte Kommune
 At iværksætte, udvikle og afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter
 Kulturelle aktiviteter, der er åbne for alle og ikke kun for en særlig kreds
 Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter

Kulturpuljen støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, forskning og undervisning samt 
almindelige drifts- eller anlægsudgifter.

Kultur, Unge og Fritid anbefaler, at udvalget drøfter, om der til de eksisterende kriterier skal tilføjes:
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 Idéudvikling af projekter, herunder de kunstneriske processer, der, når de realiseres skal 
leve op til Kulturpuljens øvrige kriterier 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At drøfte og godkende den fremlagte justering af Kulturpuljens kriterier

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet og godkendt. 

Bilag
1. Kulturpuljen - evaluering 2016 (1538070 - EMN-2017-00474)

3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 4. kvartal 2016
 
Sags ID: EMN-2017-00226

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 4. 
kvartal 2016.

Baggrund
I 4. kvartal 2016 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på at: 

 Gennemføre arbejdsgruppemøder i forbindelse med udvikling af en ny Idræts- og 
Bevægelsespolitik

 Realisere EN UNG POLITIK, herunder afvikle prøvearrangementer i samarbejde med 
unge, SRP-café i Musikbunkeren og forløb om digital dannelse

 Afprøve nye samarbejder med frivillige, herunder at afslutte processen med at etablere 
Skovshoved Havbad samt afvikle et stort Halloweenarrangement på garderhøjfortet

 Etablere muligheder for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere med særlige behov 

 Gennemføre en række arrangementer på Gentofte Hovedbibliotek rettet mod børn med 
fokus på demokrati, viden og læselyst
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 Præsentere den banebrydende kunstner og verdensnavnet, Meret Oppenheim, på 
Øregaard Museum

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2016 til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 - Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 4. kvartal 2016 (1515847 - EMN-2017-
00226)
2. Bilag 2 - Budgetændringer KUF_4. kvartal 2016 (1540351 - EMN-2017-00226)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00466

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.

Baggrund

 GK idrætsanlæg 

I forbindelse med ny samlet styreform for Gentofte Kommunes Idrætsanlæg oprettes et 
facilitetsudvalg. Der er valgt formand og næstformand for Facilitetsudvalget. 
Som Formand er valgt Bo Bay (SIG og HIK) og som næstformand er valgt Robert Mikelsons 
(Gentofte Volley). 

Under facilitetsudvalget er oprette fire underudvalg, hhv. Isudvalg (aktiviteter på is), 
Vandudvalg (aktiviteter i vand), Græsudvalg (aktiviteter på græs) og Indendørsudvalg 
(aktiviteter i haller og sale). 

Samtlige foreninger har ret til at deltage i de underudvalg, hvor deres idrætsgren er 
repræsenteret. De fire underudvalg vælger deres egen formand, og laver udkast til fordeling af 
tid for hver deres område. 
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Den endelige fordeling besluttes af Facilitetsudvalget. Derudover oprettes en række 
brugerudvalg, som skal fungere som rådgivende organ for Gentofte kommunes idrætsanlæg.

 Åben hal og bibliotek i Ordrup

I budgetaftalen for 2017-2018 er det aftalt at åbne bibliotek og hal i Ordrup, således at 
borgerne kan benytte biblioteket udenfor den betjente åbningstid, og at interesserede borgere 
kan få mulighed for at købe tid i hallen. 

Ved indgangen til hallen etableres et adgangssystem, og der opsættes overvågningskameraer 
og højtaleranlæg tilsvarende de systemer, som kendes fra de 4 nøglebiblioteker i kommunen. 
Endvidere etableres et digitalt booking- og betalingssystem på gentofte.dk til tider i hallen.

Adgangssystemet giver adgang ved at borgeren scanner sit sundhedskort. 
Ordrup Bibliotek har i dag åbent kl. 10 - 18 på hverdage, lørdage kl. 10 - 14 og søndage kl. 10-
14 fra oktober til marts. Når biblioteket i dag er lukket sker det ved at rulle et gitter ned på 
trappen. 

Fremover vil biblioteket være åbent, når der er adgang til hallen, og gitteret vil ikke være rullet 
ned.

Skolen og gymnasiet bruger hallerne på hverdage mellem kl. 8 og 17 og idrætsforeninger kl. 
17-23 og i weekenderne. Efter sommerferien vil borgere kunne booke tiden fra kl. 6 – 8 og kl. 
20 -24 på hverdage og i weekender. Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium har dog forret til 
lokalerne og vil erfaringsmæssigt optage hal og sale ca. 50 dage årligt, så det ikke i de 
perioder er muligt at leje hal og/eller sale. 

Af hensyn til de mange børn, der ikke har medbragt deres sundhedskort, og som benytter 
hallen til skole- og foreningsaktiviteter, vil hallen være åben alle hverdage kl. 8-20. Dermed 
bliver der også adgang til biblioteket uden adgangsregistrering fra kl. 8-10 og igen fra kl. 18-20.

Alle borgere lukker sig ind i hallen og biblioteket med deres sundhedskort mellem kl. 6 og 8 
samt mellem kl. 20 og 24. 

Frem til sommerferien, hvor der endnu ikke er etableret adgang med sundhedskort, vil en 
løsning blive gennemført, hvor borgerne kan booke haller og sale i et lidt mindre omfang. De 
foreninger, der bliver ramt af borgerbookingen, vil blive tilbudt træningstid i andre haller. 

Arrangementer i perioden 9. februar til d. 16. marts 2017.

 Aktiv Vinter 2017
I uge 7 afvikles der for 9. gang Aktiv Vinter for alle børn, der går i skole eller bor i Gentofte 
kommune fra 0. klasse.
Udvalgte foreninger og kulturelle institutioner slår i perioden dørene op for i alt 16 
forskellige sports- og kulturelle aktiviteter. 
Indhold i programmet og antal pladser på hver aktivitet afgøres af foreningen selv.

Programmet for Aktiv Vinter kan ses her Program for Aktiv Vinter 2017   

http://viewer.zmags.com/publication/958ab23d#/958ab23d/2


Side 8

I år er der plads til 712 børn, hvor der var plads til 575 børn i 2016

 Vinterferie på bibliotekerne
Den 11. – 19. februar. Gentofte Bibliotekerne
Bibliotekerne inviterer familier til masser af kreative aktiviteter i vinterferien. Et nyt tiltag er 
et ’makerspace’ på Hovedbiblioteket, hvor børn, forældre og bedsteforældre bygger stort, 
sammen. Projektet er Noahs Ark – et tema, der også reflekteres i film og andre workshops. 
genbib.dk 

 BARITONE BLOW UP
Vinterjazz på Ordrupgaard, 20. februar kl. 20.
Triokoncert med bl.a. den prisvindende barytonsaxofonist Gary Smulyan på Ordrupgaard. 
Støttet af Kulturpuljen. 

 Kulturchef Lone Gladbo går på pension og stopper med udgangen af marts 2017.
Der holdes afskedsreception d. 24. marts, kl. 14 i Øregårdssalen på Hovedbiblioteket 
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup.

 CITIZEN X – HUMAN, NATURE, AND ROBOT RIGHTS
Fernisering på Øregaard Museum den 2. marts kl. 16. 
Samtidskunstudstilling, der diskuterer borger- og menneskerettigheder på naturens og 
teknologiens område i anledningen af 100 året for Danmarks salg af de Vestindiske Øer til 
USA. Udstillingen kan ses indtil d. 11. juni. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Kultur-, og Unge- og Fritidsudvalgets næste møde, flyttes fra den 26. april til den 2. maj 
2017. 

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2017-00466 

https://genbib.dk/arrangementer/workshops-boern/fabiland-noahs-ark-og-alle-de-dyr-der-ikke-kom-med
http://ordrupgaard.dk/20-februar-vinterjazz-baritone-blow-up/
http://oregaard.dk/citizen-x-human-nature-and-robot-rights/
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