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1 (Åben) Drøftelse af udkast til facilitetsstrategi
 
Sags ID: EMN-2018-02601

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget forelægges et udkast til facilitetsstrategi, til drøftelse. 

Baggrund
Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev forelagt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på 
mødet den 11. september 2018. Herefter blev der den 21. november afholdt et seminar, hvor 
brugerne kom med ønsker til strategiens indhold. Disse er nu samlet i et udkast til facilitetsstrategi 
(bilag 1) og et idékatalog med brugernes ideer til konkrete indsatser (bilag 2). 

Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder: 
1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
2. Synliggørelse og formidling
3. Fleksibilitet og alsidig brug
4. Kvalitet og tilgængelighed

Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser, prioritering og 
ansvarshavende. 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget opfordres til at tage en drøftelse af udkastet med udgangspunkt i 
følgende spørgsmål:

 Hvor konkrete skal indsatserne være i strategien? 
 Skal indsatserne prioriteres i strategien? 

Eksempel:
o Indsatserne prioriteres i henhold til kommunens overordnede politisk målsætninger 

(høj / middel / lav prioritet)
o Indsatserne prioriteres ud fra et tidsperspektiv, altså hvornår ønskes de udført (på 

kort sigt / på lang sigt)
o Indsatserne prioriteres i forhold til hinanden (1., 2., 3. prioritet)
o Ingen prioritering

 Hvordan skal de politiske mål kunne ellers være relevante? 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund af drøftelsen tilrette udkastet og sende det i 
høring hos brugerne og i Folkeoplysningsudvalget inden det forelægges Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget til godkendelse på mødet den 1. maj 2019. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At udkastet til facilitetsstrategi drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Udkast til facilitetsstrategi (2631216 - EMN-2018-02601)
2. Idéer til konkrete indsatser (2631215 - EMN-2018-02601)

2 (Åben) Evaluering af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018
 
Sags ID: EMN-2019-00248

Resumé
En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018 fremlægges for Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget til orientering. Hertil fremlægges en model til en ny systematik for 
evalueringspraksis og erfaringsdeling på puljeområdet.

Baggrund
Hermed fremlægges en samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018. 
Samtidig fremlægges en ny model for evaluering og erfaringsdeling.

Gentofte Kommune yder støtte til en lang række initiativer på kultur-, unge og fritidsområdet via 
følgende puljer på området:

 Kulturpuljen herunder Børnekulturpuljen
 Ungepuljen
 Udviklingspuljen, idræt og motion
 Puljen for Fritid og Folkeoplysning
 Eliteidrætspuljen
 Puljen for talentudviklingsmiljøer
 Talentudviklingspuljen
 Eventpuljen
 Klubrumspuljen
 Spejderrumspuljen

Både institutioner, foreninger, oplysningsforbund, projektgrupper og enkeltpersoner kan søge om 
støtte til initiativer, der styrker kultur-, unge- og fritidslivet i Gentofte. Puljerne er gennemgået i bilag 
1. 

Samlet set vurderes det, at Kultur-, Unge- og Fritidsområdets puljer understøtter den politisk 
vedtagne fælles vision, om at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling 
og mangfoldighed samt politikkerne på kultur-, unge- og fritidsområdet. 

Kulturpuljen gav i 2018 borgere og kulturaktører mulighed for at involvere sig i markante 
kommunalt initierede temaer. Året bar præg af udviklingen af den nye kulturpolitik samt at Gentofte 
var årets UNICEF By. Kulturpuljen understøtter primært de to kriterier om, at aktiviteterne skal 
foregå i Gentofte Kommune og være offentligt tilgængelige samt at iværksætte, udvikle og afprøve 
nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og begge kriterier vurderes at være opfyldt. 
Børnekulturpuljen tilbød børn fra vuggestuealderen og til udskoling kunst- og kulturoplevelser i 
form af aktive møder og samarbejder med professionelle kunstnere og med målrettede koncerter 
og teaterforestillinger. 

Ungepuljen gav støtte til projekter, der understøttede bevægelse og fællesskaber på tværs. 
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Puljerne under Idræt og Fritid er i tråd med Idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i 
Bevægelse, og der har været ansøgninger i relation til alle fokusområderne, Mangfoldighed, 
Faciliteter og Byrum, Foreningsidræt, Talent- og eliteidræt samt Partnerskaber. Samlet vurderes, 
at kriterierne for puljerne er opfyldt.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en model til fremover at arbejde mere 
systematisk med evalueringer og erfaringsdeling (bilag 2). Modellen er en opfølgning på Børn og 
Skole, Kultur, Unge og Fritids meddelelse til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 8. maj 2018.

Med den nye systematik vil BSKUF overordnet set kvalificere de projekter, der søges puljemidler til 
ved i højere grad at tydeliggøre rådgivningsmulighederne og ved at bede ansøgerne om at udfylde 
et ansøgningsskema. 

BSKUF vil overordnet set kvalificere evalueringerne og sikre erfaringsopsamling ved at udsende et 
evalueringsskema, når projektet er færdigt. Skemaet skal spejle ansøgningsskemaet, så der 
evalueres i forhold til forventninger og opstilles rammer for regnskabet. De vigtigste erfaringer 
samles i en Q&A, der lægges online sammen med den øvrige information om hver enkelt pulje.

Systematikken kan ikke være gennemgående for alle puljer. BSKUF formidler Ungepuljen i de 
løbende møder med kommunens unge, og ansøgning og evaluering udvikles i dialog mellem 
BSKUF og ansøgerne, og eliteidrætspuljens formål er så simpelt, at det vil være svært at evaluere 
på. 

Samlet set bygger modellen på ønsket om i højere grad at indsamle, systematisere og 
tilgængeliggøre viden om, hvordan de uddelte puljemidler komplementerer politikkerne på kultur-, 
unge- og fritidsområdet samt ambitionen om at anvende denne viden som rettesnor for nye 
initiativer.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

1. At evalueringen af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet tages til efterretning.

2. At modellen for ny evalueringspraksis og erfaringsdeling for puljerne på kultur-, unge- og 
fritidsområdet tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Evaluering af KUF's puljer 2018 (2639879 - EMN-2019-00248)
2. Bilag 2 Ny evalueringspraksis og erfaringsdeling for puljer (2639818 - EMN-2019-00248)

3 (Åben) Forslag til udvikling og sammensætning af tilbagevendende festivaler 
 
Sags ID: EMN-2018-05322
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Resumé
I forlængelse af vedtagelsen af Kulturpolitik for Gentofte Kommune, Sammen om kulturen, har 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøftet Kulturpuljens støtte til tilbagevendende festivaler og 
kulturevents herunder balancen mellem tradition og fornyelse. Børn og Skole, Kultur, Unge og 
Fritid har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et forslag til udviklingen og sammensætningen af 
de tilbagevendende festivaler.

Baggrund
På baggrund af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets temadrøftelser på mødet den 11. september 
2018 (pkt. 1) og den 7. november 2018 (pkt. 1) om Kulturpuljen og de tilbagevendende festivaler 
har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udarbejdet et forsalg til udvikling og sammensætning af 
tilbagevendende festivaler (bilag 1), som Kultur-, Unge og Fritidsudvalget kan træffe beslutning 
om. 

Forslaget indeholder følgende: 
 At opretholde Kultur & Festdage med sit nuværende budget uden at øremærke midler til 

gadeforeningerne.
 At fastholde Gentofte Musikfestival
 At nedlægge Sommerjazz og i stedet støtte musik og koncertinitiativer gennem 

Kulturpuljen.
 At indkøbe og gennemføre Danmarks Internationale Gadeteaterfestival igen i 2019 og 

herefter årligt vurdere, om festivalen skal prioriteres.
 At fastholde Golden Days Festival
 At styrke GentofteNattens kulturelle profil og skærpe arrangørkredsen til kun at omfatte 

kulturinstitutioner og kulturelle aktører. At drøfte GentofteNattens placering med 
arrangørerne med henblik på en eventuel flytning af festivalen til vinterhalvåret.

Med ovennævnte justeringer vil Kulturpuljen have flere frie midler til at understøtte den kulturelle 
virkelyst i Gentofte Kommune. Derfor anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at de 
nuværende kriterier for Kulturpuljen fastholdes i 2019, samt at uddelingspraksissen skærpes for i 
højere grad at understøtte kulturpolitikkens værdier om fællesskab, virkelyst, dannelse og 
mangfoldighed. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

1. At forslaget om udvikling og sammensætning af de tilbagevendende festivaler vedtages.

2. At de nuværende kriterier for Kulturpuljen fastholdes i 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag Festivaler og tilbagevendende kulturevents - mellem tradition og fornyelse (2590456 - 
EMN-2018-05322)
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4 (Åben) Opfølgning på styringskoncept Kultur, Unge og Fritid
 
Sags ID: EMN-2019-00229

Resumé
Der præsenteres en oversigt over de data, der samlet tilgår Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, og 
som skal sikre, at udvalget har et tilfredsstillende overblik over kultur-, unge- og fritidsområdet. 
Oversigten præsenteres som opfølgning på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet 
den 7. november 2018. 

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget godkendte på dets møde den 7. november 2018 indstilling om 
styringskoncept for Kultur, Unge og Fritid. I den forbindelse bad man forvaltningen udarbejde et 
forslag til udvikling af kvartalsrapporter, årshjul og temadrøftelser, der samlet sikrer udvalget et 
løbende overblik over kultur-, unge- og fritidsområdet.

I bilaget ”Oversigt over data til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget” er vist den samlede tilgang af data 
til udvalget – dels i en overordnet ramme (fordelt på lige og ulige år), dels konkret for de næste fire 
møder i udvalget.

Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at styringskonceptet sammen med den 
løbende tilpasning af årsplanens konkrete temaer og emner sikrer udvalget et solidt overblik over 
kultur-, unge- og fritidsområdet.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. BILAG Oversigt over data til Kultur-Unge-og Fritidsudvalget (2638746 - EMN-2019-00229)

5 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2018
 
Sags ID: EMN-2018-05658

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en kvartalsrapportering (bilag 1) for Kultur, Unge og Fritid 4. 
kvartal 2018, budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på nogle af de afsluttede Opgaveudvalg 
(bilag 3). 

Baggrund
I afrapporteringen i Kultur, Unge og Fritid er der særligt fokus på, at: 
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 Der er indgået en fireårig driftsaftale med Gentofte Musikskole for perioden 1. januar 2019 
til 31. december 2022 samt en toårig driftsaftale med Øregaard Museum gældende i 
perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020.

 I samarbejde med Dansk Hockey Union og Gentofte Hockey Klub (GHK) er der iværksat 
forløb med hockey i tre forskellige børnehaver i Gentofte Kommune (Dragen, Brobækhus 
og Vældegården). Forløbet startede i uge 43 og løb over seks uger. 

 I forlængelse af det strategiske indsatsområde ”Sund ungekultur” i Sundhedspolitikken skal 
der arbejdes med fire handleplaner, som henvender sig til unge i alderen 14-29 år. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2018 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2018 (2631407 - EMN-2018-05658)
2. Bilag 2 Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritidsudvalget 4. kvartal 2018 
Budbetændringer (2628619 - EMN-2018-05658)
3. Bilag 3 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2018 Opfølgning på afsluttede 
Opgaveudvalg (2638773 - EMN-2018-05658)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-00201

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

Baggrund
 Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Som noget nyt bliver årsplanen en del af dagsordensmaterialet. 
Formålet med at medtage årsplanen er at give 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



Side 9

Årsplanen opdateres hvert kvartal. Se bilag 1, Årsplan for KUF 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 
2020. Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den.

 Aktiv Vinter 2019
For 11. år i træk udsendes programmet for ”Aktiv Vinter”, som er et aktivitetstilbud i uge 7, 
til alle kommunens skolebørn fra 0. klasse og opefter.
Programmet er udarbejdet i samarbejde med de folkeoplysende foreninger samt kulturelle 
institutioner.
Det bliver udsendt i uge 3 og kan læses på Forældreintra og kommunens hjemmeside. 
Som noget nyt har vi valgt at åbne salg af pladser kl. 17 for at imødekomme forældres 
ønske om ikke at skulle bruge deres arbejdstid på at booke plads til deres barn.

Dette års program indeholder 23 forskellige aktiviteter med plads til 837 børn.

 Eliteidrætspuljens opdaterede kriterier
Tilbage i november 2014 besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, at Eliteidrætspuljen 
fremover skulle behandles administrativt af Gentofte Kommunes Idræts- og Fritidsafdeling. 
I forbindelse med gennemgang af kommunens puljer på et møde i det nystiftede Gentofte- 
og Eliteudvalg blev der fra Danmarks Idrætsforbund Talent- og eliteafdelingen ytret ønske 
om justering af Eliteidrætspuljens kriterier. Sammen med Team Danmark ønskede de en 
kobling mellem talentudviklingspuljerne og eliteidrætspuljen, hvorfor det nu er et kriterie, at 
klubber, der ansøger Eliteidrætspuljen har en formuleret eller implementeret talentstrategi. 
Endvidere blev beløbsgrænsen sat ned således, at foreningerne max kan ansøge om 
20.000 kr./år.  Tidligere var beløbsgrænsen 30.000 kr. Alle rettelser er godkendt af Gentofte 
Talent- og Eliteudvalg og kriterierne træder i kraft februar 2019.



Arrangementer i perioden d. 30. januar til d. 28. marts 2019

 Salto. Stentøjsmesteren
Fra den 7. februar på Øregaard Museum. 
Axel Salto var en af det 20. århundredes vigtigste udøvere indenfor keramisk kunst. Han 
bearbejdede stentøjet på nye og ukonventionelle måder og bragte, som en af de første, 
modernistiske idéer ind i det keramiske fag. Oplev hans markante formsprog på en 
udstilling, der bl.a. også inddrager skitser, der giver indblik i mesterens arbejde. 

 Den evige ild
Premiere den 1. marts. Bellevue Teatret.
Bellevue Teatret har fået rettighederne til at forvandle Ken Folletts bestseller til en episk 
musical. Den evige ild er spændt op imellem de rivaliserende dronninger, Elizabeth 1. og 
Maria Stuart, som sætter ild til religion og magtspil i 1500-tallets England. Midt i 
stridighederne opererer agenten Ned Willard, som er fanget i sin egen evige 
kærlighedskamp. Stærke følelser, store sange og intenst drama fra allerførste taktslag. 

 Gentofte Bogmesse
Lørdag den 2. marts kl. 10-17. Oplev aktuelle stjerneforfattere, få boostet din bogreol og 
find nyt tankegods. Programmet spænder vidt i år og fokus er som altid på et udvalg af det 
bedste af det aktuelle. Den brittiske stjerneforfatter Ken Follett åbner messen og du kan 
også møde bl.a. Morten Pape, Anne-Christine Riebnitzsky, Ahmed Akkari og mange flere. 

 Mesterskabsaften

http://viewer.zmags.com/publication/493d7266#/493d7266/1
http://oregaard.dk/udstillinger/jens-sondergaard/kommende/har-du-et-vaerk-af-axel-salto/
https://www.bellevueteatret.dk/
https://genbib.dk/bogmesse
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Den 19. marts kl. 19 afholdes mesterskabsaften for at hylde de mange dygtige 
mesterskabsvindere i Gentofte Kommunes idrætsforeninger. Arrangementet er arrangeret 
af Fritid i samarbejde med borgmestersekretariatet og foregår i Rådhushallen på Gentofte 
Rådhus. 

 Gryderet, langbord og fællesskab
Torsdag den 21. marts kl. 17.30-19 på Gentofte Hovedbibliotek.
Kom til fællesspisning og samtaler om mad og mennesker. Madsociolog Jon Fuglsang 
fortæller om måltidets sociologi og kaster et blik på måltidsfælleskaber før, nu og i 
fremtiden. Historisk har vi altid forsøgt at omsætte behovet for næring til en social 
begivenhed, men i takt med samfundets forandringer oplever mange, at fællesskabstanken 
er vanskelig at opretholde. For måltider handler nemlig også om konflikt, frigørelse og 
sociale hierarkier. Efter oplægget er der fællesspisning ved langborde i biblioteksrummet. 
Madbilletter: 65 kr. for voksne, 35 kr. for børn. Tilmelding via genbib.dk

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringerne tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan for KUF 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020  (2634959 - EMN-2019-00201)

https://genbib.dk/arrangementer/foredrag/gryderet-langbord-og-faellesskab
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Facilitetsstrategi 2019

Gode rammer inviterer til bevægelse 

og fællesskab
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Indledning
Siden Gentofte Kommune i 2005 vedtog sin første idræts- og bevægelsespolitik har der været stor politisk opbakning til at udvikle nye og opgradere eller renovere 
eksisterende faciliteter. Blandt andet er der etableret mere end 30 nye idrætsfaciliteter, som sammen med de ældre Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for, at vi i 
Gentofte har mulighed for at give borgene adgang til en sund og aktiv fritid.

Fremover skal en facilitetsstrategi sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Idrætsfaciliteterne, naturen og byens 
rum skal inspirere og skabe muligheder for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne og bidrage 
til mangfoldige aktiviteter af høj kvalitet. Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af 
idræt udnyttes bedst muligt. Faciliteterne skal kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både foreningslivet og borgere uden for foreningslivet.

Tre ud af fire borgerne i Gentofte Kommune er idræts- eller motionsaktive. Det gør Gentofte til en af de mest idrætsaktive kommuner i Danmark, og det betyder, at vi er 
mange om at skulle dele faciliteterne. Det er derfor vigtigt, at vi kontinuert prioriterer at udvikle faciliteterne og undersøger, hvordan vi kan bruge dem bedst muligt. Det er 
derfor vigtigt, at vi har en særskilt facilitetsstrategi. 

Facilitetsstrategien er et redskab til at understøtte Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitiks vision: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen 
arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer”. Dertil kommer at facilitetsstrategien også vil understøtte Gentoftes status som 
Visionskommune og samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI, hvor vi har mål om at øge antallet af borgere, der er medlemmer af foreninger og antallet af 
fysisk aktive borgere uden for foreningerne.

Facilitetsstrategien har primært fokus på udvikling, drift og optimering af brugen af kommunens idrætsfaciliteter. Sekundært ønsker vi med strategien at gøre opmærksom 
på mulighederne for brug af naturen og byens rum til fysisk aktivitet.

Proces
Facilitetsstrategien har dels udgangspunkt i idræts- og bevægelsespolitikken, hvor der i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde blev afholdt arbejdsgruppemøder med 
idrætsfaciliteter som tema. Overvejelserne fra arbejdsgruppemøderne fik sin plads i den endelige udformning af idræts- og bevægelsespolitikken, og det blev besluttet at 
en egentlig facilitetsstrategi skulle udvikles. Desuden har idrættens analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet (SDU) gennemført en landsdækkende undersøgelse af 
booking, brug, brugertilfredshed og standen af idrætsfaciliteter, hvor Gentofte er en af de kommuner, der er blevet undersøgt. På baggrund af den samlede viden 
forberedtes i samarbejde med DIF et facilitetsseminar med følgende overskrifter: Indendørs faciliteter, udendørs faciliteter, naturen og byens rum. På seminaret deltog lidt 
mere end 50 borgere, herunder repræsentanter fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), foreningsrepræsentanter, borgere med interesse for 
idrætsfaciliteter uden for foreninger, interne fagpersoner fra kommunen samt en facilitator fra DIF.  Seminaret blev arrangeret og faciliteret af Idræt- og Fritidsafdelingen i 
Gentofte Kommune.

De mange forslag, der fremkom ved seminaret er derefter blevet bearbejdet af en arbejdsgruppe i Idræt og Fritid og siden blevet forlagt til drøftelse i Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget. Efter første fremlæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget er forslaget blevet sendt i høring blandt deltagerne fra seminaret samt i 
Folkeoplysningsudvalget.
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Vision
Vi vil skabe de bedste rammer for et aktivt idrætsliv for borgerne i Gentofte Kommune.

Opbygning af strategien
Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder.

Adgang og kapacitetsudnyttelse 

Synliggørelse og formidling 

Fleksibilitet og alsidig brug 

Kvalitet og tilgængelighed 

Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser og ansvarlig. Flere af indsatserne vil kunne indfri flere af målsætningerne, men de står 
beskrevet under det indsatsområder, som de primært vil kunne være med til at indfri. ”Ansvarlig” i oversigtsskemaet angiver, hvem der har ansvaret for at sætte aktiviteten 
i værk – ikke nødvendigvis at bære det økonomiske ansvar.

Facilitetsstrategien følger fremover tidsmæssigt idræts- og bevægelsespolitikken og vil løbende bliver evalueret og justeret sammen med denne.

Sammenspil med borgere og øvrige politikområder
Facilitetsstrategien indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, og løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. Udover kommunens 
idræts- og bevægelsespolitik, sker implementeringen i et tæt samspil med særligt Folkeoplysningspolitikken og Sundhedspolitikken, samt de kommende opgaveudvalg; ’En 
times motion’ og ’Det grønne Gentofte’. 

I forbindelse med implementeringen vil forskellige borgerrepræsentanter løbende blive inviteret til at indgå i arbejdet. 
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Øge udnyttelsesgraden i
indendørsfaciliteterne

Indføre digitale løsninger til måling af antal aktive i faciliteten. Fritid

Øge synligheden af ledig kapacitet. Fritid

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider. Fritid

Lette adgangen til faciliteterne og åbne
op for nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter. Fritid

Lette adgangen for kommercielle aktører i forbindelse med ledige tider. Fritid

Indføre åbne haltider i flere faciliteter. Fritid

Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen. Fritid

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne. Fritid

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten. Fritid
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2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremme gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere 

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder
og kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter. Fritid

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen. Fritid /
Park og Vej /

Gentofte
Ejendomme

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger. Fritid / Skole

Synliggøre mulighederne for bevægelse
i naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne. Fritid

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter. Park og Vej /
Fritid

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører. Park og Vej
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3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og opfordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere brugergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal motivere til bevægelse.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Understøtte flerfunktionalitet i
kommunens idrætsfaciliteter, så de
rummer både den organiserede
foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede
udøvere og anderledes organiserede
bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.

Fritid /
Park og Vej
/ Gentofte

Ejendomme

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter. Fritid /
Park og Vej
/ Gentofte

Ejendomme

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne. Fritid

Skabe sociale samlingssteder i 
forbindelse med kommunens 
knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn og unge i forbindelse med
idrætsfaciliteter.

Fritid

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge
hvilke eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

Fritid

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde. Fritid

Understøtte, at naturen og byens rum 
indbyder til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner. Park og Vej
/ Fritid

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum
derefter.

Park og Vej
/ Fritid

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og aktivitetszoner. Park og Vej
/ Fritid
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4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Sikre nem tilgængelighed i
idrætsfaciliteterne for personer med
handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter. Fritid /
Park og Vej /

Gentofte
Ejendomme

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter. Gentofte
Ejendomme

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.

Park og Vej

Sikre gode standarder for rengøring,
renovering og vedligeholdelse i
idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen. Park og Vej

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne. Gentofte
Ejendomme/

Fritid

Sikre at borgerne oplever et godt
serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden Fritid
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Ideer til konkrete indsatser

Gode rammer inviterer til bevægelse 

og fællesskab
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Indledning
Med udgangspunkt i facilitetsstrategien er alle brugernes ideer til indsatser samlet i nedenstående. Oversigten skal ses som et idekatalog med mulige indsatser under 

facilitetsstrategiens indsatsområder, og ikke som en endelig liste af forventede tiltag. 

Facilitetsstrategien er bygget op om fire overordnede områder, for hvilke der er formuleret målsætninger samt prioriterede indsatser: 

1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
2. Synliggørelse og formidling
3. Fleksibilitet og alsidig brug
4. Kvalitet og tilgængelighed
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsats

Øge udnyttelsesgraden i
indendørsfaciliteterne

Indføre digitale løsninger til måling af antal brugere i faciliteten.
- Opsætning af videokameraer til digital monitorering i idrætshallerne.

Øge synligheden af ledig kapacitet.
- Infoskærme i hallerne, som viser ledige tider.
- Kortlægge skolehallernes ledige tider i dagtimerne.
- Forbedre samarbejdet mellem skolerne og idrætten om brug af

faciliteterne.

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider.
- Udvikle et system, som skaber incitament for at afmelde ubenyttede tider,

og som samtidig gør det nemt for den enkelte træner at afmelde tiden.

Lette adgangen til faciliteterne og åbne
op for nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter.

Lette adgangen for kommercielle aktører i forbindelse med ledige tider.
- Udvikle et system, som gør det muligt for kommercielle aktører at købe

ledige tider indendørs og udendørs.

Indføre åbne haltider i flere faciliteter.
- Evaluere erfaringerne med at bruge wannasport samt udvide ordningen til

flere faciliteter.
- Undersøge muligheden for at integrere foreningsportalen med

wannasport.

Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen.
- Implementere alle faciliteter i foreningsportalen.
- Øge brugervenligheden.



4

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne.

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten.
- Afvikle flere arrangementer, hvor foreninger mødes og kan skabe gode

relationer og samarbejde på tværs.
- Motivere foreningerne til at tilbyde kortere forløb uden for højsæsonerne.
- Forbedre mulighederne for opvarmning udenfor banen.
- Optegne mindre baner til børn og træningsbrug.

2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremmer gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder
og kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter.
- Etablere infoskærme på alle faciliteter.

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen.
- Etablere digital platform med overblik over faciliteterne, kontaktpersoner

og aktivitetsmuligheder samt med inspiration til brugen af den enkelte
facilitet, herunder idrætsanlæg samt faciliteter i naturen og byens rum.

- Tydeliggøre fordelingsprincipper overfor de konkrete brugere af
idrætsanlæg.

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger.
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- Aktivitetsforløb, hvor foreningerne introducerer nye aktiviteter i skolernes
faciliteter.

Synliggøre mulighederne for bevægelse
i naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne.
- Gå- og løbeevents samt guidede ture.

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter.
- Afmærke stier, gang- og løberuter samt tydeliggøre

vedligeholdelsesstandarder for de forskellige typer af stier.
- Opsætte skilte i byrummet, som nudger til mere aktivitet.
- Skilte ved faciliteter, som inspirerer til brug af andre lignende faciliteter.

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører.
- Etablere et forum på tværs af aktører fra naturens faciliteter, som sammen

kan udvikle nye muligheder for bevægelse.

3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og fordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere borgergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal indbyde til bevægelse.

Vi vil Indsats

Understøtte flerfunktionalitet i
kommunens idrætsfaciliteter, så de
rummer både den organiserede
foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.

- Eksempelvis klatrevæg, streger til minihåndbold, flere basketkurve etc.
- Opsætte lys ved flere udendørs faciliteter, fx skolernes multibaner.
- Etablere træningsfaciliteter omkring eksisterende faciliteter.
- Udvide adgangen til nuværende BKO Charlottenlund Fort for gymnasierne.
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udøvere og anderledes organiserede
bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter.
- Eksempelvis kunstgræs på tennisbaner og havneområder om vinteren,

firmaparkeringspladser udenfor arbejdstid, vandafledningsbassiner etc.

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne.

Skabe sociale samlingssteder i 
forbindelse med kommunens 
knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn og unge i forbindelse med
idrætsfaciliteter.

- Forbedre mulighederne for bespisning i Gentofte Sportspark.

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge
hvilke eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde.

Understøtte, at naturen og byens rum 
indbyder til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner.
- Øget sikkerhed.
- Inspirerende bevægelsespits på vejen.

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum
derefter.

- Etablere flere BKO’er i naturen a la Charlottenlund Fort.
- Opsætte lockers (opbevaringsmuligheder) samt sociale opholdssteder ved

bevægelsesknudepunkter.
- Opsætte geocaching med historieformidling rundt på stierne.
- Forbedre legepladserne, så de både målretter sig børn og voksne.
- Etablere shelter i Ermelunden.
- Forbedre sikkerheden ved at etablere lys og hjertestartere mv.

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og BKO’er.
- Motivere aktører til at lave aktiviteter på tværs af faciliteterne.
- Forbedre skiltningen på tværs af faciliteterne.
- Etablere løbeløjpe med lys i Gentofte Sportspark, med 2-3 stationer med

udstyr til træning med egen vægt, evt. i sammenhæng med sti omkring
Gentofte Sø.
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- Synliggøre regler og guidelines, som bidrager til god adfærd og gensidig
respekt.

4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats

Sikre nem tilgængelighed i
idrætsfaciliteterne for personer med
handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter.

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter.
- Prioritere kommende forbedringer ud fra overblikket over adgangsforhold.
- Opsætte teleslynger i de store idrætsfaciliteter.

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.

- Udvikle ordning med gåvenner.

Sikre gode standarder for rengøring,
renovering og vedligeholdelse i
idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen.
- Etablere arbejdsgruppe på tværs af aktører – Gentofte Kommune, borgere, 

Naturstyrelsen, Slots- og ejendomsstyrelsen, som iværksætter forskellige 
initiativer for at vedligeholde naturen og samtidig skabe mere aktivitet i 
naturens rum, herunder affaldsindsamlingsdage.

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne.
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Sikre at brugerne oplever et godt
serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden.
- Gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i idrætsfaciliteterne.
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Bilag 1 

Evaluering af Kultur-, Unge- og Fritids puljer 2018 
 

Kulturpuljen 
Kulturpuljen skal give borgere i Gentofte kulturelle oplevelser af høj kvalitet. Siden 1997 
har der været afsat midler til Kulturpuljen. Kriterierne for Kulturpuljen blev senest revideret 
den 7. januar 2015, pkt. 1 på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde og fremgår af 
Gentofte Kommunes hjemmeside: 
 
Alle, som ønsker at lave et kulturelt arrangement eller en kulturel aktivitet i Gentofte 
Kommune, kan søge Kulturpuljen.  
 
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. 
 
Bevillingsprocedure 
På Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2014 blev det godkendt, at 
forvaltningen fra 1. januar 2015 fik mandat til administrativt at behandle og bevilge midler 
fra Kulturpuljen uanset ansøgningsbeløbet.  
 
I indstillingen til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget blev det vurderet, at behandlingstiden af 
ansøgningerne kunne nedsættes til ca. 14 dage, hvor behandlingstiden førhen kunne tage 
op til to måneder, fordi ansøgninger over 10.000 kr. skulle behandles i Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget.  

 
De fleste ansøgninger til Kulturpuljen bliver kvalificeret i dialog med forvaltningen. Derfor 
giver Kulturpuljen kun sjældent afslag. 
 
Uddelinger 2018 
På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 21.februar 2018 imødekom udvalget 
forvaltningens indstilling om muligheden for i 2018 at kunne dispensere fra Kulturpuljens 
uddelingspraksis i anledning af Gentofte Kommunes status som UNICEF By.  
 
Således blev det muligt for forvaltningen at uddele tilskud til overskudsgenererende 
arrangementer, i fald overskuddet tilfaldt UNICEF Bys indsamling.  
 
Det vil fremgå i opgørelsen over ansøgninger, hvilke aktiviteter der blev søgt tilskud til med 
henblik på at støtte UNICEF By.  
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Der var i Budget 2018 afsat 2.016.000 kr. til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter”. Ud af den 
samlede budgetramme er der i 2018 bevilliget 1.988.969 kr. Der er i 2018 tilbageført 
66.309 kr. til Kulturpuljen, da tre af forvaltningens store festivaler havde færre 
omkostninger end antaget.  
 
Af større bevillinger på over 100.000 kr. i 2018 er der bevilget 1.404.453 kr. fordelt på 
følgende syv ansøgninger: 

 GentofteNatten på 306.188 kr  

 Voksenarrangementer på Hovedbiblioteket på 250.000 kr. 

 Børnekulturpuljen på 250.000 kr. 

 Teaterforeningen Filiorum på 168.750 kr. 

 Gentofte Sommerjazz på 158.230 kr. 

 Danmarks Internationale Gadefestival på 150.000 kr. 

 Opera i det fri på 121.285 kr. 
 
Derudover er der bevilget 584.516 kr. til andre aktiviteter fordelt på i alt 32 imødekomne 
ansøgninger.  
 
Opgørelse af ansøgninger  
Der er i alt modtaget 41 ansøgninger, hvoraf 39 er imødekommet. To ansøgninger har fået 
afslag. Den ene aktivitet faldt ikke inden for Kulturpuljens rammer. Den anden ansøgning 
blev ikke behandlet, da informationen var utilstrækkelig, og ansøgerne aldrig vendte 
tilbage med supplerende oplysninger.  
 
Der er i 2018 bevilget tilskud til både professionelle og amatører. De kulturelle aktiviteter 
omfatter koncerter, festivaler, dialogmøder, udstillinger, lokalhistoriske publikationer og 
andre aktiviteter. Mange af aktiviteterne er traditioner i Gentoftes kulturliv.  
Hertil kommer en årlig bevilling til Børnekulturpuljen. 
 
De imødekomne 39 ansøgninger i 2018 fordeler sig i følgende overordnede, genreopdelte 
grupper: 
 

 9 større events/festivaler (GentofteNatten, Opera i det fri, Gentofte Musik Festival, 
Lift Off, Danmarks Internationale Gadeteaterfestival, Gentofte Sommerjazz, Golden 
Days Festival, Gentofte Hovedbiblioteks voksenarrangementer og Verdensballet på 
Sølyst) 

 1 puljemiddel (Børnekulturpuljen) 

 11 koncerter eller koncertrækker (herunder Det Danske Pigekors støttekoncert for 
UNICEF By, Koncertbureauet Impresaris støttekoncertrække for UNICEF By, 
UNICEF By-koncert i Jægersborg Kirke, Gentofte Concert Bands nytårskoncert, 
forårskoncert og efterårskoncert, Duo Tones plejehjemskoncertrække, Christian 
den IV’s Vokalensemble, koncertrække i Messiaskirken, Helleruplund 
Kammermusikforening og gallakoncert med Gentofte Gospel Choir på Bellevue 
Teatret.)  

 6 mindre lokale arrangementer eller arrangementsrækker (Københavns 
Befæstningsdag på Garderhøjfortet, Vangede Festival og juletræstænding på 
Gentofte Rådhus, Vi fejrer livet-arrangementsrække, Litteratur på Slottet, 
Sangarrangementer på Spejlscenen.) 
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 4 teater-/scenekunstproduktioner (Støtte til Spejlscenens forestillinger, Teatret 
Kriskats plejehjemsforestillinger, Filiorums forestillinger, teaterforestillingen Forever 
Young.) 

 2 lokalhistoriske publikationer (publikation om Klampenborg og publikation om 
Bernstorffsvej.) 

 2 foto- eller billedkunstudstillinger (Åbne Døre i Gentofte, fotoudstilling på Det 
Italienske Kulturinstitut.) 

 3 Kulturformidlings- eller dialoginitiativer (Kulturklub Gentofte, dialogmøde om 
kulturpolitik på Gentofte Hovedbibliotek, dialogmøde om kulturpolitik på Bellevue 
Teatret.) 

 
Kulturpuljen gav i 2018 borgere og kulturaktører mulighed for at involvere sig i markante 
kommunalt initierede temaer. Dels var ansøgningerne præget af UNICEF By og temaer 
om indsamlingsformålet Grønland. Således gav Kulturpuljen blandt andet givet tilskud til 
en koncert med den grønlandske musikalske gruppe Suluit, en spektakulær UNICEF By-
støttekoncert arrangeret af Det Danske Pigekor, ligesom tilskuddet til Gentofte 
Hovedbibliotek afstedkom en række arrangementer med fokus på Grønland.  
 
Året bar også præg af udviklingen af den nye kulturpolitik, og Kulturpuljen støttede to 
arrangementer, hvor alle borgere blev inviteret med ind i processen.  
 
Kulturpuljen har bevilget tilskud både til aktiviteter initieret af kommunale aktører og til 
aktiviteter søgt af enkeltstående borgere, kirker og kulturelle foreninger. Aktiviteterne i 
Kulturpuljen understøtter primært de to kriterier om, at aktiviteterne skal foregå i Gentofte 
Kommune og være offentligt tilgængelige. Kriteriet om at iværksætte, udvikle og afprøve 
nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter vurderes at være opfyldt via Børnekulturpuljens 
aktiviteter, af Øregård Museums inddragende sangarrangementer for voksne og børn på 
Spejlscenen, af initiativet Litteratur på Slottet på Charlottenlund Slot, Sharing Gentoftes 
pop-up-event Vi fejrer Livet og Teatret Kriskats plejehjemsforestillinger. 
 
De støttede arrangementer udviser stor bredde og spænder fra store spektakulære events 
og festivaler til fællesspisninger med kulturelt indhold og klassiske koncerter af høj kvalitet, 
fra formidlingsaktiviteter og publikationer til dialogmøder og debatter.  
 
Målgrupperne spænder fra børnefamilier til plejehjemsbeboere, og generelt har der været 
stor opbakning blandt borgerne til alle typer af arrangementer.  
 

Børnekulturpuljen 
Børnekulturpuljen yder støtte til børns kvalitative og aktive møde med kunst og kultur. Det 
kan være i form af koncert- og teateroplevelser. Det kan også være gennem mødet og 
samarbejdet med fx en professionel forfatter eller billedkunstner. Desuden støtter puljen 
projekter, der styrker kendskabet til den lokale kulturarv. 
 
Børnekulturpuljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, dagplejere, 
skoler og andre, der arbejder med børn og kultur. Støtten ydes til projekter for og med 
børn i alderen 0-16 år. 
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Børnekulturpuljen har en budgetramme på 388.000, hvoraf de 250.000 kroner er bevilget 
af Kulturpuljen, og en budgetramme på 138.000 kr. I 2018 har Børnekulturpuljen uddelt i 
alt 357.591 kr. fordelt på 21 imødekomne ansøgninger.  
 
Af større bevillinger på over 20.000 kr. i 2018 er der bevilget 289.409 fordelt på følgende 
10 ansøgninger: 

 Bellevue Teatret har modtaget 60.000 kr. til at kunne invitere 1.000 elever fra 
mellemtrin og udskoling til forestillingerne Cykelmyggen og Vildheks og til at kunne 
udvikle teaterpædagogiske aktiviteter 

 Kunstner Marika Seidler, der står bag huskunstnerprojektet VoksskoV på 
Maglegårdsskolen har modtaget 30.000 kr. til 6 performanceteaterforestillinger. 

 Gentofte Bibliotekerne har modtaget 26.500 kr. til projektet Stormester i oplæsning, 
et samarbejde med Gentoftes skoler.  

 Designer og billedkunstner Rune Fjord har modtaget 30.000 kr. til 
huskunstnerprojektet MERE LYS i samarbejde med Skovshoved Skole, 
Tjørnegårdsskolen og Munkegårdsskolen 

 Genklange har modtaget 29.852 kr. til 10 formidlingsorienterede klassiske koncerter 
for børn 

 Huskunstnerprojektet Del af min drøm på Tranegårdsskolen med fotograf Tina 
Enghoff og forfatter Niviaq Korneliussen har modtaget 25.000 kr. Projektet var en 
del af UNICEF By.   

 Gentofte Hovedbibliotek har modtaget 25.000 kr. til årets bogfest for børn udviklet i 
samarbejde med bibliotekets faste unge brugere.  

 Villa Maj og Troldemosen har modtaget 23.057 til inklusionsprojektet Sangbro 
mellem normal- og specialområdet.  

 Trivselsambassadørerne fra Munkegårdsskolen har modtaget 20.000 kr. til 
Munkegårdsteatrets tværfaglige teaterprojekt med 100 børn involveret og med 
UNICEF By som tema.  

 Hellerup Kammermusikforening har modtaget 20.000 kr. til kammerkoncerter for 
børn.  

 
Herudover der fordelt 68.182 kr. kroner til 9 mindre projekter initieret af både kunstnere, 
foreninger og kulturinstitutioner: Teaterdyssens program for forår og for efterår, 
inkluderende kulturaktiviteter for udsatte piger i Vangede Fritidsklub, Hellerup Skoles, 
projekt Hej Plankeværk med Olafur Eliasson, rytmikforløb med Vennerslund og Gentofte 
Musikskole, Skovgårdsskolen har modtaget støtte til et huskunstnerprojekt i samarbejde 
med Thorvaldsens Museum og Billedkunstner Julie Boserup, Skovhuset Børnehave har 
modtaget midler til projektet Toppen af kroppen i samarbejde med Thorvaldsens Museum, 
Folkekirkens Skoletjeneste har modtaget støtte til et projekt om sorg og der er i forbindelse 
med UNICEF By blevet udviklet et dialogisk billedforedrag til Gentoftes skoler af en ung 
grønlænder om ung identitet på tværs af de to kulturer. 
 
Børnekulturpuljen har støttet initiativer målrettet børn fra vuggestuealderen og til 
udskolingen.   
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Ungepuljen  
Ungepuljen yder støtte til projekter, der skabes af, for og med unge mellem 13 og 25 år i 
Gentofte Kommune. Særligt prioriteres nybegyndere og amatører, projekter med små 
budgetter, ikke-kommercielle arrangementer, debatskabende events og tværkunstneriske 
aktiviteter. 
 
Ungepuljen har i år givet støtte til projekter, der har skabt fokus på unges relation til 
teknologi med festivalen Gentænk, bevægelse og fællesskaber ved Gadeidrættens Dag, 
kunst og kreativitet i Det Grå Pakhus samt venskaber og relationer mellem unge med 
flygtningebaggrund og unge gymnasieelever.  
 
Puljen har en budgetramme på 43.000 kroner. I 2018 har Ungepuljen ydet tilskud for 
43.000 kroner fordelt på fem imødekomne ansøgninger.  
 

Udviklingspuljen, idræt og motion 
Udviklingspuljen, idræt og motion yder tilskud til idrætsforeninger, der vil afprøve nye 
aktiviteter. 
Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalget, dog kan ansøgninger optil 10.000 
bevilliges af fritidsafdelingen. 
 
I 2018 er der tildelt støtte til:  

 GVI, Jægersborg boldklub, HIK - fælles pigefodboldturnering 

 Gentofte Volley - volleyprojekt for engelsktalende børn 

 Gentofte Svømme klub - oprettelse af ungdomshold 

 Skovshoved Roklub til indkøb af to surfski 
 

 
Udviklingspuljen er på 162.000 kr. i 2018.  Der er tildelt 120.000 kr. og alle ansøgninger er 
imødekommet. 
 

Puljen for Fritid og Folkeoplysning  

Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning yder tilskud til foreninger og løst organiserede 
grupper, der vil afprøve nye aktiviteter.  

Følgende grupper kan søge puljen: 1) Foreninger, også foreninger som på nuværende 
tidspunkt ikke modtager foreningstilskud, 2) folkeoplysningsforbund, 3) selvorganiserede 
udøvere, som vil samarbejde med foreninger eller folkeoplysningsforbund og 4) 
sammenlægninger af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.  

Der kan søges støtte til: 1) Nye foreninger, der har behov for starttilskud til at etablere sig 
under det folkeoplysende område, 2) aktiviteter for nye målgrupper, 3) etablering af 
partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter eller administrative 
samarbejder og 4) organisering af små grupper, klubber og foreninger i en fælles 
organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger.  
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Puljen yder højst 30.000 kr. pr. år pr. projekt, og der kan søges støtte til fase to eller til år 
to på ét projekt. Puljen yder ikke tilskud til driftsudgifter.  

I 2018 er der tildelt støtte til:  

 Basketklubben SISU, til støtte til opstart af Nanobasket, en ny aktivitet for 
småbørnsfamilier.  

 Børneteaterakademiet Harlekin, til en workshop for nye aktiviteter 

 GVI, til udstyr til ny afdeling for stavgang 

 Teaterforeningen Globen, til støtte til markedsføring af ny forening 

 GIF Idræt på Tværs, til støtte af ny aktivitet for medlemmerne.  

 Robuste Seniorer, til udstyr i forbindelse med opstart af floorball 
 

Der blev givet afslag til Capoira sul Da Bahia, eftersom foreningen de foregående år har 
modtaget støtte til lignende aktiviteter.  
Der blev givet afslag til en privat virksomhed, der søgte om honorar til at facilitere en 
selvhjælpsgruppe for borgere, der har været udsat for overgreb.  

 
Puljen for Fritid og Folkeoplysning er på 100.000 kr. I alt modtog puljen ansøgninger for 
92.740 kr. Der blev tildelt støtte for 38.258 kr. Flere ansøgere fik tildelt delvist støtte 
eftersom nogle af de ansøgte beløb var uden for puljens formål.  

Puljen for Fritid og Folkeoplysning har i 2018 tildelt støtte til idræts- og kulturelle 
foreninger, til både folkeoplysende foreninger og foreninger, der ikke er folkeoplysende.   

Eliteidrætspuljen 
Eliteidrætspuljen har til formål at give økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere. Som 
udgangspunkt støtter den udøvere, der har kvalificeret sig til kampe eller turneringer i 
udlandet. Udøveren skal være på højeste nationale plan eller repræsentere Danmark 
internationalt for at komme i betragtning. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. november 2014, at puljerne under 
Kultur- og Fritidsudvalget fra 2015 skulle behandles administrativt. Kriterierne til puljen 
blev i december 2018 revideret af Gentofte Talent- og Eliteudvalg1, hvor særligt Danmarks 
Idrætsforbund ytrede ønske om en kobling mellem talentudviklingspuljerne og 
eliteidrætspuljerne. Alle rettelser er godkendt af Gentofte Talent- og Eliteudvalg og 
kriterierne træder i kraft februar 2019. 
 
I 2018 har 6 foreninger ansøgt om støtte med i alt 8 ansøgninger. Syv af dem har 
modtaget støtte: Se skemaet nedenfor. 
 

                                                 
1 Gentofte Talent- og Eliteudvalg består af repræsentanter fra Team Danmark, DIF Talent- og Elite, SIG, de ni 

prioriterede idrætsklubber, idrætsordningen på ungdomsuddannelserne – og skole, samt to udøvende talenter fra hhv. 

Talentudviklingsprojektet og mentalitetsudviklingsprojektet Viden til Gøren. 
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Eliteidrætspuljen 2018 Ansøger Projektbeskrivelse Status Ansøgt 
beløb 

Bevilget 

Gentofte Rulleskøjteklub 
STARZ 
Damer 

Deltagelse i 
klubmesterskaber 
Womens European Cup, 
Tyskland 23. - 24. juni 
2018 

Delvist 
godkendt 30.000 10.000 

Gentofte Rulleskøjteklub 
STARZ 
Herre 1 

Deltagelse i 
klubmesterskabet Mens 
European Cup, Schweiz 
28. juni - 1. juli 2018 

Delvist 
godkendt 30.000 10.000 

Gentofte Rulleskøjteklub 
STARZ 
u19 

Deltagelse i 
klubmesterskaberne for 
u19 European Cup 8. - 10. 
juni 2018 

Ikke godkendt, 
idet der er tale 
om konkurrence 
for talenter 
snarere end 
senioreliten 30.000 0 

Copenhagen Towers Senior 

Deltagelse i Northern 
European Football League i 
2018 Delvist bevilget  30.000 20.000 

Gentofte Curling Senior Deltagelse i VM mix Delvist bevilget  35.000 10.000 

Gentofte Volley Senior Deltagelse i Europacup Delvist bevilget  30.000 25.000 

JB Futsal Senior 
Deltagelse i Champions 
League 

Bevilget 20.000 20.000 

Hellerup Fægteklub Senior 
Deltagelse i Word cup i 
Bern Delvist bevilget  1.450 950 

 

Ansøgt i alt        206.450   

Bevilget i alt         95.950 

            

Budgetramme         100.000 

Resterende midler         4.050 

 
 

Puljen for talentudviklingsmiljøer 
Formålet med puljen er at støtte talentudviklingsmiljøer ude i foreninger, og der gives 
derfor 
støtte til forbedringer, der rammer en gruppe af talentfulde udøvere. 
 
Puljen har til formål at yde økonomisk støtte til: 

 Efteruddannelse af trænere 

 Fælles arrangementer for talenter 
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 Specielle forløb særskilt for en talentgruppe 

 Styrketræningsområder (faciliteter der bruges af flere talenter) 

 Samarbejde om talentudvikling på tværs af foreninger 

 Lignende formål der bakker op om talenterne. 
 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) har nedsat et Talentudvalg, som 
står for at udvælge talenter, som kan optages. Foreninger kan indstille projekter og tiltag, 
hvis formål er at udvikle talentmiljøet i klubben.  
 
Puljen er på 120.000 kr. 
 
Der er et i alt anvendt 101.400 kr.af puljens midler i 2018. 
 
I 2018 har otte foreninger ansøgt om støtte, hvoraf syv har modtaget støtte. I skemaet 
nedenfor ses ansøgerfeltet samt ansøgt beløb og bevilget beløb.  
 

Dato  Ansøger Projektbeskrivelse Status 
Ansøgt 
beløb Bevilget 

            

7. juni 2018 JB Futsal 

Uddannelse af to 
trænere i forbindelse 
opstart af 
Ungdomsakademi Bevilget  10.000 10.000 

29. juni 2018 
Hellerup 
Fægteklub 

Træningslejr - 
forberedelse til senior 
kårde kadet Bevilget  10.900 10.900 

16. september 
2018 Gentofte Volley 

Træneruddannelse til 
gavn for talent- og 
ligaspillere Bevilget  21.000 21.000 

28. september 
2018 Gentofte Stars 

Kursusrække for 15 
trænere indenfor 
sportsterapi og coaching  Bevilget  29.700 29.700 

5. november Hellerup Kajakklub 
Køb af kajakergometre 
til talenttræning Bevilget  30.000 30.000 

Ansøgt i alt         101.600   

Bevilget i alt         101.600 

Budgetramme         120.000 

Resterende 
midler         18.400 

 

 
Talentudviklingsprojekt 
Formålet med puljen til talentudvikling er at give op til 12 talentfulde unge udøvere bedre 
muligheder for at opnå gode nationale og internationale resultater. Projektet tildeler optil 
15.000 kr. til talenter indenfor individuel idrætsgrene og optil 5.000 kr. til holdsport.  
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Talentudviklingsprojektet skal hjælpe de bedste lokale talenter til at kunne klare sig selv 
som internationale idrætsudøvere. Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 
har nedsat et Talentudvalg, som står for at udvælge talenter, som kan optages. Foreninger 
kan indstille talenter til at indgå i Talentudviklingsprojektet. 
 
Der blev i 2018 indsendt 15 ansøgninger om optagelse i projektet, hvoraf 12 blev optaget.  
 
Der er afsat 150.000 kr. i støtte til talenterne. Alle midlerne er brugt i 2018  
 

Eventpuljen 
Eventpuljen yder tilskud til understøttelse af foreninger, selvorganiseret idræt og 
kommercielle aktører, der ønsker at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events. 

Events, hvor kommunen bliver bedt om lov eller støtte til afholdelse, prioriteres efter 
følgende retningslinjer: 

 Eventen skal skabe værdi for Gentofte Kommunes borgere. 

 Graden af kobling til det lokale foreningsliv. 

 Graden af tilhørsforhold til Gentofte Kommune. 

 Graden af synergi mellem bredde - og eliteidræt. 

 Ansøgningerne behandles af Idræt og Fritid. 

1 2018 er der tildelt støtte til: 

 GIK Atletik - skole OL 

 Gentofte Svømmeklub - telt og våddragter - livredningsuge GFO svøm 

 SISU/Børnebasketfonden – børnebasketstævne 

 Dansk Tennis Forbund - Davis Cup 
 
Eventpuljen er på 100.000 kr.  Der er tildelt 98.700 kr.  

 
Klubrumspuljen  
Klubrumspuljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers 
anlæg i Gentofte Kommune. Derudover yder puljen tilskud til faste installationer og 
inventar (herunder specialinventar) som er forudsætning for at aktiviteten kan 
gennemføres. 

Der ydes tilskud til både kommunalt og privatejede idrætsanlæg. 

Der ydes i normale tilfælde maksimalt 70 % af det ansøgte beløb. Klubrumspuljeudvalget 
kan dog vælge at støtte med både mindre og mere end 70 %. Bevillingsmodtagerne har 
18 måneder til at anvende midlerne. Følgende har modtaget støtte. 

Klubrumspuljen har i 2018 ydet tilskud til 40 gode projekter. Der er uddelt mellem 3.000 kr. 
og en 500.000 kr. pr. projekt.  
 



10 

 

Der er bl.a. søgt om køleskabe, vaskemaskiner, hestefold, garderobeskabe, storskærm, 
sjippetov, fodboldmål, gulv, flydebro, infoskærm, måltavle, et ”fægteapparat”, 
videoovervågning, stand-up-paddle møbel, møbler, sadler, en vandskibåd mm. 

Den samlede klubrumspulje er årligt kr. 2 mio. Der kan maksimalt søges om 1/4 af puljens 
størrelse. Dvs. 500.000 kr. eksklusiv moms. I 2017 og 2018 er der en yderligere bevilling 
på 500.000 kr. pr. år til støtte til klubfaciliteter. I år er tildelt i alt 2.455.060 kr. 

Aktivitet 
Beløb i 
kr. 

B1903 (Udkskiftning af 3 vaskemaskiner + 2 tørretumbler) 94.076 

Skovshoved IF (Nyt toilet + 2 vaske til skydebaner) 81.200 

Ordrupdal Ridebaneklub (Drænlag+hegn) 313.586 

Gentofte Tennis Klub (Udskifte + nyt køl, frys, ovn, vask, hane, bord, 
kølemontre) 33.050 

Gentofte Tennis Klub (48 nye låsbare garderobeskabe) 32.558 

Hellerup Fægteklub (ny 75tm storkærm til 50 pers) 23.200 

Gentofte Løbeklub (sjippetov, elastik, reb) 2.330 

Cricketklubben Soranerne (To mobile sight-screens) 28.000 

Gentofte Kunstløber Forening (Sikkerhedsspejl) 10.270 

Gentofte Kunstløber Forening (Off-ice træningsudstyr) 3.108 

Skovshoved IF (Renovering af køkkengulv) 92.650 

Jægersborg Boldklub (Ny prof. Opvaskemaskine) 10.640 

Hellerup Roklub (Justering af kæder til flydebro) 8.792 

Bellevue SUP & Surf (Rør til hylder + adgangskontrol + videoovervågning) 36.519 

Gentofte Kunstløber Forening (18 måtter med ophæng) 2.717 

Tattersall Ponyrideklub TPRK (Nyt dræn og toplag på ridebane + nyt 
vaskerum) 158.808 

JB Futsal (2 boldbure på CIS) 3.499 

Hellerup Dameroklub (2 boldbure på CIS) 5.289 

Gentofte Tennisklub (Ny gasgrill) 4.860 

Hellerup Sejlklub (Smartboard + infoskærm. Indkøb: 30.895 + 13.690) 31.140 

Ordrupdal Rideklub ODR (Ny dobbeltdør i rideskolestalden) 29.486 

Ordrupdal Rideklub ODR (Renovering af alle 10 bokse i Westernstalden) 199.224 

Måltavle til kunstbane 12.247 

Videoovervågning 5.990 

Møbler til cafe og kursuslokale 144.769 

10 SUP m. udstyr + en rib 127.855 

Reparation af motor i dykkerbåd 32.200 

Reparation af meldeapparater + 10 små fægtedragter + vaskemaskine 12.320 

Skovshoved Vandskiklub - Vandskibåd 500.000 

Gentofte Tennisklub - Opstregningsmaskine til tennisketjere 17.500 

Tattersall Ponyrideklub - Areal ved ridebane og vedligeholdelse af bane 
mm.  109.844 

Hellerup Fægte-Klub - Fitness + kontorfaciliteter + "Ud-af-huset" udstyr 18.662 
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Aktivitet 
Beløb i 
kr. 

Skovshoved Roklub - Ekstra scoreboard og shotlock til kajakpolo 65.800 

Gentofte Tennisklub - skabe i depotrum 12.282 

Gentofte Vangede Håndboldklub - 4 minihåndboldmål 12.824 

Sportsrideklubben - 12-15 mobile terrænspring 40.635 

B1903 - Omdanne rum til kontor 100.170 

Gentofte Rideklub - 11-13 sadler 36.960 

I alt 2.455.060 

 
Spejderrumspuljen 
Spejderrumspuljen yder tilskud til mindre ombygning, nybygning og renovering af 
spejdergruppers hytter i Gentofte Kommune. Ansøgningerne behandles ud fra 
nedenstående kriterier, i prioriteret rækkefølge: 

1. Projekter, der er en forudsætning for ansøgernes primære aktiviteter. Det vil sige, at 
spejderaktiviteterne ikke kan gennemføres, med mindre de ansøgte projekter 
realiseres. 

2. Projekter, der er en forudsætning for at udvide gruppens primære aktiviteter som 
følge af stigende medlemstilgang blandt børn. 

3. Projekter, der forbedrer rammer og muligheder for at fastholde og tiltrække unge 
mellem 14- 25 år.  

4. Projekter, der kan forbedre kvaliteten i eksisterende spejderaktiviteter og rammerne 
omkring dem. 

Ansøgningerne behandles af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte 
Kommune og Idræt og Fritid 
 
1 2018 er der tildelt støtte til: 
 

Spejderne på Morescovej Etablering af lys på grund Kr. 47.820 

Charlottenlund spejderne Etablering af lys på grund Kr. 14.700 

1.Klampenborg gruppe Samlingstelt og mastesejl Kr. 5.600 

1. Klampenborg gruppe Sav og sikkerhedsudstyr Kr. 2.840 

1. Klampenborg gruppe Flagstang Kr. 3.220 

1. Klampenborg gruppe Udendørs lampe Kr. 783  

Hellerup Spejderne 2 telte og mastesejl Kr. 10.314 

 
 
Der blev givet afslag på ansøgninger fra 1. Klampenborg gruppe på pejs, el-arbejde og 
møbler til vejmandshytten, da det er usikkert om spejderne fremadrettet vil kunne benytte 
denne hytte. 
 
Der er givet afslag på en ansøgning fra Hellerupspejderne til istandsættelse af et 
kælderrum. Gentofte Ejendomme har vurderet, at det ikke er forsvarligt at opretholde sig i 
det pågældende kælderrum.  
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Spejderrumspuljen er på 250.000 kr. pr. år. Der ydes tilskud til både kommunalt og 
privatejede spejderhytter, og der kan maksimalt søges om 1/4 af puljens størrelse. Dvs. 
62.500 kr. eksklusiv moms. Der forventes en medfinansiering fra gruppernes side på 
minimum 30 %. I enkelte tilfælde kan der tildeles fuld finansiering. 
 
Der er tildelt 85.277 kr. i 2018.  
 
Spejderne bliver informeret om puljens eksistens dels gennem det årlige rådhusmøde, 
dels gennem deres paraplyorganisation Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. 
 
 

Samlet vurdering 
Samlet set vurderes det, at Kultur-, Unge- og Fritidsområdets puljer understøtter den 
politisk vedtagne fælles vision, om at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver 
glæde, udvikling og mangfoldighed.  
 
Kulturpuljen gav i 2018 borgere og kulturaktører mulighed for at involvere sig i markante 
kommunalt initierede temaer. Året bar præg af udviklingen af den nye kulturpolitik samt at 
Gentofte var årets UNICEF By. Kulturpuljen understøtter primært de to kriterier om, at 
aktiviteterne skal foregå i Gentofte Kommune og være offentligt tilgængelige samt at 
iværksætte, udvikle og afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og begge kriterier 
vurderes at være opfyldt.  
 
Børnekulturpuljen tilbød børn fra vuggestuealderen og til udskoling kunst- og 
kulturoplevelser i form af aktive møder og samarbejder med professionelle kunstnere og 
med målrettede koncerter og teaterforestillinger.  
 
Ungepuljen gav støtte til projekter, der understøttede bevægelse og fællesskaber på 
tværs.  
 
Puljerne under Idræt og Fritid er i tråd med Idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i 
Bevægelse, og der har været ansøgninger i relation til alle fokusområderne, 
Mangfoldighed, Faciliteter og Byrum, Foreningsidræt, Talent- og eliteidræt samt 
Partnerskaber. Samlet vurderes, at kriterierne for puljerne er opfyldt. 
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Bilag 2 

Systematik for evalueringer og erfaringsudveksling af puljerne.  
 
Baggrund 

På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 21. februar 2018 blev der rejst spørgsmål vedrørende 

evalueringspraksis og erfaringsdeling på områdets puljer. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) 

vendte tilbage ved mødet den 8. maj med en meddelelse om den eksisterende praksis samt information 

om, at en mere overordnet systematik for evalueringer og erfaringsudveksling på puljeområdet var under 

udvikling. Nedenstående præsenterer BSKUFs forslag til en sådan systematik. 

Ny systematik: Kriterier, ansøgning, evaluering, udvikling 

BSKUF ønsker i højere grad at systematisere sin evalueringspraksis samt erfaringsdeling. Den nye 

evalueringspraksis skal sikre en fælles vidensopbygning om, hvilken effekt puljemidlerne har og for hvilke 

målgrupper. Vidensopbygningen er en forudsætning for at kunne erfaringsdele forvaltning og ansøgere 

imellem og dermed kvalificere de projekter, som der ydes tilskud til. Hensigten med puljemidlerne er, at de 

støttede projekter kommer flest mulige borgere til gode og understøtter idræts- og bevægelsespolitikken 

Gentofte i bevægelse, kulturpolitikken Sammen om kulturen samt ungepolitikken En ung politik.  

Præmisserne: 

 Erfaringsudveksling kræver viden 

 Vidensopbygning kræver evalueringer med relevant information 

 Evalueringerne kræver ansøgninger med opstillede succeskriterier  

 Gode ansøgninger kræver fra forvaltningens side klart formulerede kriterier, der illustrerer  

områdets politikker 

På baggrund af en mere systematisk evalueringspraksis og vidensopsamling vil BSKUF hvert andet år og i 

forbindelse med statusrapporten for de enkelte fag områder evaluere brugen af puljemidlerne. Denne 

overlevering adskiller sig fra den årlige evaluering på områderne ved at undersøge og belyse, hvor bredt 

puljemidlerne når ud blandt kommunens borgere, og hvordan puljemidlerne komplementerer politikkerne 

på området. Derudover vil en opgørelse over puljer fremgå af hver kvartalsrapport for det foregående 

kvartal. 

På denne baggrund kan Kultur, Unge- og Fritidsudvalget vurdere, om der kræves særlige indsatser eller 

kampagner i forhold til bestemte målgrupper. 

Fra eksisterende praksis til ny systematik  
På gentofte.dk-siden ”Find en pulje til din idé” findes der en præsentation af puljerne på området samt 

undersider for hver enkelt pulje med beskrivelse af kriterier for uddeling, ansøgningsfrist, puljens 

budgetramme, information om hvad den gode ansøgning indeholder og kontaktperson. Her kan BSKUF 

overordnet set synliggøre muligheden for rådgivning bedre. Udover denne fælles platform differentierer 

puljerne i forhold til praksis, ligesom relevansen af yderligere evaluering og erfaringsdeling er forskellig fra 

pulje til pulje. Praksis og praksisændring på de enkelte puljer vil fremgå af nedenstående.  

 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje
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Kulturpuljen  

Minimumskrav til ansøgningen findes på gentofte.dk. Ansøgningen sendes til forvaltningen, der vurderer, 
om projektet, der søges støtte til, lever op til puljens kriterier. Ved bevilling gøres ansøger opmærksom på, 
at der skal foreligge en evaluering og et regnskab senest fire uger efter afviklingen af projektet.  
 
Puljen formidles på det årlige arrangørmøde for borgere og kulturaktører, hvor der også er mulighed for 
erfaringsdeling. 
 
BSKUF vil udarbejde et ansøgningsskema, der skal sikre, at ansøgeren forholder sig aktivt til puljens kriterier 
og får al information med. Med ansøgningsskemaet følger også et budgetskema. Det vil lette 
sagsbehandlingen, hvis et ansøgningsskema kan afhjælpe, at der skal indhentes supplerende informationer 
hos ansøgeren.  Samtidig skal skemaet danne udgangspunkt for et evalueringsskema, der følger op på de 
succeskriterier, ansøgeren også vil blive bedt om at opstille i sit ansøgningsskema. Skemaet indeholder 
desuden et budgetskema, der spejler regnskabsskemaet.  
 

Børnekulturpuljen 

Krav til ansøgningen findes på gentofte.dk. Her er der også adgang til et ansøgningsskema, der beder 
ansøger forholde sig til målgruppe og succeskriterier. I forbindelse med bevillingen udsender 
børnekulturkonsulenten et evalueringsskema til brug, når projektet er afviklet. Her opfordres ansøger til at 
forholde sig til projektets effekt for både ansøger selv og for deltagerne. Størstedelen af de projekter, der 
modtager tilskud fra Børnekulturpuljen er kvalificeret i tæt dialog med børnekulturkonsulenten, der derfor 
løbende opsamler erfaringer og videregiver disse i rådgivningen af nye ansøgere. Børnekulturpuljen bliver 
formidlet i børnekulturkonsulentens løbende kontakt med skoler, dagtilbud, borgere og kulturaktører. 
Der er dog et ønske om mere systematisk digital erfaringsdeling, for de større partnerskabsbaserede 
projekter eventuelt via Skoletjenestens hjemmeside.  

 
Ungepuljen 
Krav til ansøgningen findes på gentofte.dk. Forvaltningen formidler ungepuljen de løbende møder med 
kommunens unge, og ansøgning og evaluering udvikles i dialog mellem ungekonsulenten og ansøgerne.  
I 2019 vil Ungepuljen blive relanceret i en mere synlig og endnu lettere tilgængelig udgave. Dette vil ske 
som led i arbejdet med at udbrede deltagerperspektivet og gøde jorden for en kultur i Gentofte, hvor de 
unge går fra at være forbrugere af kultur- og fritidstilbud til i højere grad at blive producenter af egne og 
andre unges tilbud. 
   

Udviklingspuljen, idræt og motion 

Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på 

facilitetsudvalgsmøderne, der også er en platform for erfaringsdeling. Puljens eksistens bliver også en gang 

årligt kommunikeret via GLN. Forvaltningen behandler ansøgningen og indstiller til 

Folkeoplysningsudvalget, der afgør om ansøgningen skal støttes. Der er krav om, at foreningerne 

fremsender evaluering, der fremlægges i Folkeoplysningsudvalget. Der er et ønske om at udvikle både et 

ansøgningsskema og et evalueringsskema. 

 

Puljen for Fritid og Folkeoplysning  
Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på 

facilitetsudvalgsmøderne, der også er en platform for erfaringsdeling. Puljens eksistens bliver også én gang 

årligt kommunikeret via GLN. Forvaltningen behandler ansøgningen og indstiller til 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Kulturpuljen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Kulturpuljen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Ungepuljen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Udviklingspuljen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Udviklingspuljen-for-fritid-og-folkeoplysning
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Folkeoplysningsudvalget, der afgør om ansøgningen skal støttes. Der er krav om, at foreningerne 

fremsender evaluering, der fremlægges i Folkeoplysningsudvalget. I 2018 er introduceret et nyt 

ansøgningsskema formular, der gør det nemmere for ansøgere at søge puljen. Fra 2019 tilføjes 

evalueringsskema, der vil gøre evalueringsproceduren mere gennemskuelig.  

 

Eliteidrætspuljen 

Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på 

facilitetsudvalgsmøderne, der også er en platform for erfaringsdeling. Puljens eksistens bliver også en gang 

årligt kommunikeret via GLN samt mail og fysisk folder til klubber med et internationalt resultatperspektiv. 

Puljen anvendes til at støtte eliteidrætten med at dække rejseudgifter. Der er udviklet et ansøgningsskema. 

Umiddelbart er puljens formål så simpelt, at det ikke skønnes nødvendigt med at udvikle en 

evalueringspraksis, dog indsender støttede foreninger regninger og information om udfaldet af 

konkurrencen.  

Puljen for talentudviklingsmiljøer 
Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på 
facilitetsudvalgsmøderne, der også er en platform for erfaringsdeling. Puljens eksistens bliver også en gang 
årligt kommunikeret via GLN samt mail og fysisk folder til klubber med talentprogram samt til idrætsanlæg 
og biblioteker. Der er et ansøgningsskema, som klubberne anvender, når de søger. Ansøgningen behandles 
i Talentudvalget, der beslutter om en ansøgning støttes. En af den modtagende klubs medlemmer bliver 
årligt interviewet om betydningen af støtten. Interviewet bringes i GLN. Endvidere foreslås at lave et 
evalueringsskema for at systematisere erfaringsopsamlingen. 

 
Talentudviklingsprojekt 
Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Puljens eksistens bliver også en gang årligt kommunikeret 
via GLN samt mail og fysisk folder til klubber med talentprogram samt til idrætsanlæg og biblioteker. Der er 
et ansøgningsskema, som klubberne anvender, når de søger. Ansøgningen behandles i Talentudvalget, der 
beslutter om en ansøgning støttes. Der er gennemført flere systematiske evalueringer af 
talentudviklingsprojektet, senest i 2018. Et årligt evalueringsskema udsendes ved udgangen af 
projektperioden, og det er en del af kontrakten med udøveren at udfylde skemaet. 
 

Eventpuljen 
Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på 
facilitetsudvalgsmøderne. Puljens eksistens bliver også en gang årligt kommunikeret via GLN. Ansøgninger 
behandles administrativt i forvaltningen. Det foreslås, at der udvikles et ansøgningsskema for at gøre det 
nemmere for ansøgerne. Endvidere foreslås at lave et evalueringsskema for at systematisere 
erfaringsopsamlingen. 
 

Klubrumspuljen  
Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på 
facilitetsudvalgsmøderne. Puljens eksistens bliver også en gang årligt kommunikeret via GLN. 
For at udbrede kendskabet til klubrumspuljen endnu mere i 2019, har vi sendt et brev til alle 83 klubber i 

Gentofte om puljens eksistens. Derudover har vi lagt eksempler på ansøgninger på hjemmesiden for at give 

klubberne lidt inspiration, og som noget nyt også et ansøgningsskema, som er frivilligt at bruge og ment 

som en hjælp til at overholde formalia. Puljens formål er at støtte foreningerne i relation til deres anlæg, og 

en evaluering af værdien af denne støtte bør iværksættes med et evalueringsskema. 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Eliteidr%C3%A6t/Puljer-til-eliteindsatsen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Eliteidr%C3%A6t/Puljer-til-eliteindsatsen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Eliteidr%C3%A6t/Talentudviklling
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Eventpulje
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Klubrumspuljen
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Spejderrumspuljen 

Krav til ansøgningen er angivet på gentofte.dk. Derudover fortæller forvaltningen om puljen på møder med 

Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd (BUS) samt det årlige spejdermøde på rådhuset. Puljens 

eksistens bliver også en gang årligt kommunikeret via GLN. Derudover har vi lagt eksempler på ansøgninger 

på hjemmesiden for at give grupperne lidt inspiration, og som noget nyt også et ansøgningsskema, som er 

frivilligt at bruge og ment som en hjælp til at overholde formalia. Puljens formål er at støtte grupperne i 

relation til deres anlæg, og en evaluering af værdien af denne støtte bør iværksættes med et 

evalueringsskema. 

Opsamling 

Med den nye systematik vil BSKUF overordnet set kvalificere de projekter, der søges puljemidler til ved i 

højere grad at tydeliggøre rådgivningsmulighederne og ved at bede ansøgerne om at udfylde et 

ansøgningsskema. Skemaerne differentieres for hver pulje og lægges online sammen med den øvrige 

information.  

I skemaet bedes ansøgeren forholde sig til ansøgningskriterierne og til succeskriterier for de involverede, og 

ansøgerne skal tillige oplyse om budget og tidsplan.  

BSKUF vil ligesådan overordnet set kvalificere evalueringerne og sikre erfaringsopsamling ved at udsende et 

evalueringsskema, når projektet er færdigt. Skemaet skal spejle ansøgningsskemaet, så der evalueres i 

forhold til forventninger og opstilles rammer for regnskabet. Levede projektet op til de opstillede 

succeskriterier eller var succes’en en anden, end ansøgeren havde regnet med?  

 

Spørgsmålene ”Hvad var den bedste beslutning, I tog” eller ”Hvad ville I ønske, I havde gjort anderledes” 

opsamler vigtige erfaringer, der genererer aktuelt indhold til en Q&A, der lægges online sammen med den 

øvrige information om hver enkelt pulje. 

Systematikken kan ikke være gennemgående for alle puljer. Ungepuljen vil på grund af sit formål og sin 

målgruppe i stedet arbejde henimod en mødesystematik med ansøgerne, og eliteidrætspuljens udbytte er 

så simpelt, at det vil være svært at evaluere på.  

 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje/Spejderrumspuljen
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Bilag 1

Festivaler og tilbagevendende kulturevents – mellem tradition og 
fornyelse

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget havde på deres møde 7. november en temadrøftelse af tilbagevendende 
festivaler og kulturevents. Der blev truffet en beslutning om, at Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid på 
baggrund af drøftelsen skulle udarbejde et forslag til udvikling og sammensætning af tilbagevendende 
festivaler og kulturevents, herunder forslag til prioritering af Kulturpuljen med henblik på at skabe flere frie 
midler. Nærværende forslag præsenterer Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids anbefalinger til justeringer 
af festivaler og tilbagevendende kulturevents.

Årshjul: forslag til placering af festivaler og tilbagevendende kulturevents

Kultur & Festdage - juni
kulturogfestdage.dk
Kultur & Festdage er en fire dages festival i juni, hvor nøgleordene er 
bredde og fællesskab. Festivalen har været afholdt igennem 25 år. Sigtet 
med festivalen er at understøtte Gentoftes kulturelle mangfoldighed med 
mangeartede kulturoplevelser. 

Anbefaling
Kultur & Festdagene bidrager i høj grad til at understøtte og styrke lokale 

fællesskaber og give borgerne mulighed for at møde kultur i byrummet. De 

http://www.kulturogfestdage.dk/
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når bredt ud, bidrager til virkelyst, fælles oplevelser og sammenhængskraft 

og understøtter således kulturpolitikken. På denne baggrund anbefales det 

at opretholde Kultur & Festdagene med nedenstående justering og at 

fastholde budgettet. 

 Der øremærkes ikke midler til gadeforeningerne (200.000 kr. i alt), 

der i stedet sidestilles med øvrige ansøgere. Eventuelt ubrugte

midler overføres til Kulturpuljen.

Gentofte Musikfestival – juni
Musikfestival for unge bands mellem 10 og 20 år, afholdes på 
Kulturskolerne og giver bands i hele kommunen uanset alder og niveau 
mulighed for at optræde. 

Anbefaling
Festivalen er en fasttømret og velfungerende tradition, og BSKUF anbefaler 
på denne baggrund:

 At Gentofte Musikfestival opretholdes i sin nuværende form, samt at 

Musikskolen fortsat ansøger om støtte til festivalen gennem 

Kulturpuljen. 

Sommerjazz – juli 
Festivalen præsenterer et samlet jazz-program på etablerede og mere 
interimistiske scener i Gentofte samtidigt med Copenhagen Jazz Festival. 

Anbefaling
Festivalen ligger i sommerferien, hvilket gør det svært at tiltrække 

publikum. Samtidig er der hård konkurrence om både publikum og artister 

fra Copenhagen Jazz Festival. I forlængelse af dette har en af de største 

bidragsydere til programmet, Sølyst, meldt ud, at de ikke ønsker ikke at 

deltage fremover. På denne baggrund anbefales det:

 At nedlægge Sommerjazz som samlet festivalkoncept, men fortsat 
støtte musik løbende gennem Kulturpuljen

 At invitere de aktører, der hidtil har deltaget i Sommerjazz, til det årlige 
arrangørmøde/kulturmøde, hvor der orienteres om, at festivalen er 
nedlagt, men at man fortsat kan søge Kulturpuljen til 
musikarrangementer.

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival –
august
gadeteaterfestival.dk
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival præsenterer gadeteater i en 
ramme, der skal bevare og udvikle gadelivet og give borgerne mulighed for 
at komme tæt på kunsten samt møde nye ansigter i en særlig interaktiv 
teaterramme uventede steder i byrummet. Festivalen er en færdig pakke, 

http://www.gadeteaterfestival.dk/
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som årligt bliver tilbudt kommunen, og som så tilpasses lokalt. Festivalen er 
gennemført i Gentofte i 2013, 2017 og 2018 og er gratis for publikum. 

Indholdsmæssigt præsenterer festivalen internationale artister fra hele 
verden i teatergenrer, der ellers sjældent kan opleves i Danmark. Festivalen 
har ingen sprogbarrierer for publikum, og den giver dermed både mening 
for Gentoftes mange internationale borgere og et fint, momentant indtryk 
af kulturelle udtryk, der er opstået i andre lande. 

Anbefaling
Gadeteaterfestivalen har potentiale til at understøtte kulturpolitikken 

Sammen om Kulturen på en lang række punkter – bl.a. kultur som noget, der 

samler os, kultur i byrum og parker, og kultur, der udfordrer og gør os 

nysgerrige. Den kan ligeledes spille ind i forhold til detailhandelsstrategiens 

fokus på byliv med udearealer, der er rammen om levende lokale 

mødesteder og kulturtilbud. Samtidig er det dog en forholdsvis ny festival i 

Gentofte-regi, der ikke kan betragtes som en tradition, og behovet for 

understøttende kommunale medarbejderressourcer har været svingende. 

Det anbefales derfor:

 At indkøbe og gennemføre gadeteaterfestivalen i 2019, såfremt 
Danmarks Internationale Gadeteater kommer med en tilfredsstillende 
løsning på afviklingen af festivalen, så der ikke skal bruges så mange 
kommunale medarbejderressourcer på dette som hidtil, og herefter 
årligt vurdere, om det er en festival, Gentofte Kommune vil prioritere i 
Kulturpuljens budget. 

Golden Days Festival – september 
Program for Golden Days 2018 i Gentofte
Golden Days er en fælles festival for hele Hovedstadsområdet, der årligt 
rammesættes i et tema, der udgår fra Golden Days sekretariatet. Formålet 
er at skærpe interessen for både historie og samtid – med engagerende og 
sanselig historieformidling som udgangspunkt. 

Anbefaling
Festivalen har et stedsspecifikt potentiale, idet den understøtter lokale 

fællesskaber og den store lokalhistoriske interesse i Gentofte, ligesom 

mange af arrangementerne har et stærkt dannende element og skaber 

mulighed for indblik i og refleksion gennem historieformidling. På denne 

baggrund anbefales det:

 At opretholde festivalen med sin nuværende organisering baseret på et 

4K-samarbejde, hvor lokalhistorie formidles for et forholdsvis lille 

tilskud fra Kulturpuljen. 

GentofteNatten – september
gentoftenatten.dk
Essensen af GentofteNatten er kulturoplevelser, som er ud over det 

http://www.gentoftenatten.dk/
http://goldendaysfestival.dk/program/?sted=140
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sædvanlige. GentofteNatten giver kulturinstitutionerne mulighed for at 
præsentere sig selv på en ny måde. Gentofte Kommune er tovholder og 
koordinator. 

Anbefaling
I praksis udnytter kulturinstitutionerne kun i begrænset omfang muligheden 

for at præsentere sig selv på en ny måde under GentofteNatten. Det kan 

derfor være på sin plads at skærpe GentofteNattens profil med et fokus på 

kultur og kulturelle aktiviteter samt at samle publikum på færre venues med 

flere eller større arrangementer. På denne baggrund anbefales det: 

 At begrænse deltagerkredsen til i første omgang at omfatte Gentoftes 

kulturinstitutioner (herunder kirker og biblioteker) og kulturelle 

aktører.

 Fortsat udelukkende at støtte kulturelle aktiviteter i forbindelse med 

GentofteNatten.

 At indlede en dialog med centrale arrangører om en skærpet 

kulturfaglig profil, relevans og om en eventuel flytning af festivalen til 

vinterhalvåret. Sidstnævnte ud fra tanken om, at en fordeling af 

festivalerne ud over året vil give større overskud blandt arrangørerne til 

at fokusere på kulturelt nytænkende begivenheder.
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BILAG: Oversigt over data til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Generel oversigt – skal ses i sammenhæng med den konkrete årsplan for de kommende fire møder i udvalget (se den aktuelle årsplan nedenfor) 

 Lige år Ulige år 

Kultur Unge Fritid Kultur Unge Fritid 
Kvartals-
rapport 

-  Antal besøgende på 
bibliotekerne 

-  Udlån af fysisk materiale 
-  Udlån af e-bøger, netlydbøger 
og filmstriben 

-  Opgørelse af det samlede 
digitale udlån 

-  Opgørelse over puljer 
-  Antal besøgende til festivaler 
og events 

-  Antal brugere 
Musikskolen/Kulturskoler 

-  Antal besøgende Gentofte Kino 
- Antal besøgende Øregaard 
Museum 

- Antal besøgende i Bellevue 
Teater 

-  Musikbunkeren, medlemstal 
-  Indskrevne i aftenklubberne*) 
-  Opgørelse over puljer – Unge 

 
 
 
 
 
 
*) skal omsættes til den nye 
struktur med Unges Frie Tid fra 
august 

-  Besøgende i Kildeskovshallen 
-  Besøgende i Ishallen 
-  Opgørelse over puljer – Fritid 
-  Deltagerantal aktiv sommer 
-  Deltagerantal aktivt efterår 
-  Deltagerantal aktiv vinter 
-  Lokaletilskud 
-  Medlemstilskud 
-  Team Danmark elever 

-  Antal besøgende på 
bibliotekerne 

-  Udlån af fysisk materiale 
-  Udlån af e-bøger, netlydbøger 
og filmstriben 

-  Opgørelse af det samlede 
digitale udlån 

-  Opgørelse over puljer 
-  Antal besøgende til festivaler 
og events 

-  Antal brugere 
Musikskolen/Kulturskoler 

-  Antal besøgende Gentofte Kino 
- Antal besøgende Øregaard 
Museum 

- Antal besøgende i Bellevue 
Teater 

-  Musikbunkeren, medlemstal 
-  Indskrevne i aftenklubberne*) 
-  Opgørelse over puljer – Unge 

 
 
 
 
 
*) skal omsættes til den nye 
struktur med Unges Frie Tid fra 
august 

- Besøgende i Kildeskovshallen 
-  Besøgende i Ishallen 
-  Opgørelse over puljer – Fritid 
-  Deltagerantal aktiv sommer 
-  Deltagerantal aktivt efterår 
-  Deltagerantal aktiv vinter 
-  Lokaletilskud 
-  Medlemstilskud 
-  Team Danmark elever 

Faglige 
opfølgnings-
rapporter 

Kultur- og bibliotekstilbud 
 
Opfølgning på effekter og 
resultater af kulturpolitikken -
Sammen om kulturen:   
 
- Fællesskab 
- Virkelyst 
- Dannelse 
- Mangfoldighed. 

 
Afrapporteringen vil bl.a. 
indeholde faglig kvalitet f.eks. 
kompetenceudvikling, 
organisatorisk kvalitet f.eks. 
beskrivelse af tilbud og økonomi 
samt brugeroplevet kvalitet.  
 
Afholdte og igangværende 
indsatser på tværs af 
kulturinstitutioner vil blive belyst 
herunder festivaler, events og 
puljer. 

De tværgående ungeindsatser, 
herunder fritidstilbuddene til 
unge.  
 
Opfølgning på effekter og 
resultater af En Ung Politik: 
 
- Stå stærkt 
- Forskellige sammen 
- Alle i tale 
- Fri fremtid 
- Ingen alene 

 
Afrapporteringen vil belyse 
faglig-, brugeroplevet- og 
organisatorisk kvalitet.  
 
- Afholdte og igangværende 

tværgående indsatser vil blive 
belyst. 

Opfølgning på effekter og 
resultater af Idræts- og 
bevægelsespolitikken – Gentofte 
i bevægelse:   
 
- Et mangfoldigt idrætsliv 
- Faciliteter og byrum, herunder 

facilitetsstrategi 
- Talentudvikling og eliteidræt 
- Partnerskaber 
- Foreningsidræt 

 
Afrapporteringen vil bl.a. 
indeholde faglig kvalitet f.eks. 
kompetenceudvikling, 
organisatorisk kvalitet f.eks. 
medlemstal og økonomi samt 
brugeroplevet kvalitet.  
 
Afholdte og igangværende 
indsatser samt status på 
idrætsforeningerne vil blive 
belyst. Derudover vil status på 
skolebørnenes- og voksne 
borgeres deltagelse i sport og 
motion indgå. 
 

 
Opfølgning på konkrete aktiviteter inden for alle tre fagområder for at opfylde såvel faglige som 
tværgående visioner, politikker og strategier.  
 
Opfølgningen er samtidig et indspil til Gentofte-Beretning og Gentofte-Plan. 
 
For at se indhold i Gentofte-Beretning 2017 (s. 15 – 23): gentofte.dk/Gentofte-Beretning 2017 
 

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Gentofte-Plan/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Politik%20og%20indflydelse/Gentofte%20Plan/Gentofte%20Beretning%202017%20%20haefte1.ashx


Opfølgning på 
Folkeoplysningspolitikken 

Helheds- 
perspektiv 

Sker på baggrund af årets faglige opfølgningsrapporter (se ovenfor). Helhedsperspektivet danner sammen 
med de faglige opfølgningsrapporter afsæt for udvalgets og Kommunalbestyrelsens arbejde med 
fastsættelse af den politiske retning. Drøftelsen sker forud for budgetaftale. 

 

Tema-
drøftelser 

Drøftes løbende på udvalgsmøder i forbindelse med behandling af årsplanen Drøftes løbende på udvalgsmøder i forbindelse med behandling af årsplanen 

NYT NYT er et tværgående nyhedsbrev til Børneudvalget, Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. 
NYT udgives fire gange om året – mellem udvalgsmøderne. 
NYT bringer information om tidsaktuelle og fremadrettede aktiviteter, om tiltag, der udløber af beslutninger i de tre udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen om fx nye projekter, samarbejder og presse, og 
som normalt ikke dækkes i kvartalsrapporten samt information fra KL og ministerier som ellers formidles via mails 

 
 

Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget for 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 
 

Maj 2019 August 2019 November 2019 Februar 2020 

Sted: Hellerupvej 22 
Kl. 16.30-17.00: Tilbud om rundvisning på 
Hellerupvej med fokus på relevante 
aktiviteter og faciliteter for KUF. 
Kl. 17.00-18.00: Dialogmøde med unge 
Kl. 18:00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Gentofte Rådhus 
Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde 
 

Sted: Ordruphallen 
Kl. 16.30-17.00: Tilbud om rundvisning i 
Ordruphallen. 
Kl. 17.00-18.00 
Dialogmøde med SIG 
Kl. 18:00-20.00: Ordinært møde 

Sted: Garderhøjfortet 
Kl. 16.15-16.45: Tilbud om rundvisning i 
Musikbunkeren 
Kl. 17.00-18.00: Dialog med kulturaktører 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Tema: Unge 
 
Temadrøftelse:  Unge  
 
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der følgende 
kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 

Tema:  Kultur 
 
Temadrøftelse: Politiske prioriteringer i 
forlængelse af kulturpolitikken 
  
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der følgende 
kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 
 
Andet 

 Status på psykiatriprojekterne 

Tema: Idræt og Fritid 
 
Temadrøftelse: Idræts og 
Bevægelsespolitikken og 
visionskommunearbejdet 
 
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der følgende 
kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 

Tema: Kultur 
 
Statusrapport: Kulturpolitikken ”Sammen 
om kulturen”  
 
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der følgende 
kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 
 
Andet 

 Status på sundhedshandleplanerne  
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UDVALGSSTATUS 

Kultur, Unge og Fritid på tværs  

Sundhedspolitikken 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. november 2018, at de strategiske indsatser ”Bevægelse hele 

livet”, ”Sund livsstil og bedre trivsel”, ”Sund ungekultur” og ”Borgere med særlige sundhedsudfordringer” vælges for den 

borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.  

I forlængelse af det strategiske indsatsområde ”Sund ungekultur” er fire handleplaner, som fremgår nedenfor. De 

henvender sig til unge i aldersgrupperne unge mellem 14 og 29 år. Gruppen er kendetegnet ved, at de bevæger sig i 

overgangene fra barn til ung til voksen, fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre i arbejds- eller studieverdenen.  

Forældresamarbejde  

Med handleplanen Sund ungekultur og forældresamarbejde er det ambitionen at understøtte en sund ungekultur baseret 

på en bred og sammenhængende tilgang med særligt fokus på forældrenes rolle i at øge unges trivsel og dermed for at 

forebygge og nedsætte unges rusmiddelforbrug i Gentofte Kommune. Med handleplanen afprøves et koncept for 

samtaleguides, der skal hjælpe forældrene med at tale med deres unge om emner, der kan være svære at tage fat om -

særlig i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Konceptet afprøves på tre folkeskoler i 9. klasse og på et 

gymnasium. På gymnasiet skal forældreseancerne suppleres med oplæg fra fagpersoner vedr. skiftet fra folkeskole til 

ungdomsuddannelse (her gymnasie), forældrenes rolle og muligheder, gymnasiets rolle mv.  Målet er, at forældre bliver 

mere synlige i deres børns liv og hverdag samt at give konkrete værktøjer til forældre til unge i overgangen fra grundskole 

til ungdomsuddannelse. Der er bevilget 300.000 kr. i 2019 og 306.000 kr. i 2020 til handleplanen.  

Ung i bevægelse 

Handleplanen for Ung i bevægelse tager afsæt i Sundhedspolitikkens strategiske målsætning ’bevægelse hele livet’, og har 

formålet at få flere unge borgere til at dyrke idræt og motion. Handleplanen er derfor i tråd med målsætningerne i 

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik og visionskommuneaftalen. Handleplanens indsats består i at inddrage 

de unge og give dem medbestemmelse i tråd med ’En Ung Politik’. Der vil blive iværksat prøvehandlinger med afsæt i en 

samskabelsesproces med de unge og relevante aktører samt eksisterende viden og erfaringer. Der analyseres løbende på 

prøvehandlingerne, og resultaterne opsamles med henblik på at udvikle og implementere konkrete tiltag. Med 

handleplanen ønskes det at øge andelen af unge i udskolingen og gymnasierne, som er fysisk aktive samt fastholde flere 

unge i idrætsforeningerne. Der er bevilget 490.000 kr. i 2019 og 495.000 kr. i 2020 til handleplanen. 

Gratis psykologhjælp til unge 

Gratis psykologhjælp til unge er et toårigt forsøg besluttet i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 som led i 

budgetaftalen 2019 – 2020. Tilbuddet er målrettet unge mellem 15 og 25 år, der er i psykisk mistrivsel. Det er unge, der 

har problematikker, som er for omfattende til de kommunale, regionale eller frivillige rådgivningstilbud, men hvor 

problematikkerne ikke er så omfattende, at der er et behov for et behandlingstilbud fra psykiatrien. Der tilbydes op til 

fem samtaler med den unge. Der er bevilget 632.000kr.  i 2019 og 602.000 kr. i 2020 til handleplanen under 

Sundhedspolitikken. 

Unges seksuelle sundhed 

Der er med handleplanen Unges seksuelle sundhed fokus på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme, herunder 

Klamydia som er den mest udbredte. Indsatsen vil være et forsøg på at få antallet af unge - som har haft ubeskyttet sex -

til at falde samt sikre, at unge behandles hurtigt, hvis de har Klamydiainfektion. Der er reserveret 250.000 kr. i alt 2019 – 

2020. 
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Aktivt Efterår 2018 

Aktivt Efterår blev udbudt i efterårsferien i oktober måned 2018, og ud af 1072 pladser blev 766 pladser solgt. Det var ca. 

136 flere deltagende børn end i 2017. 

Kulturpolitikken – Sammen om kulturen 

BYENS HUS – vi skaber sammen 

Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der oprettes et opgaveudvalg til at 

løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer for BYENS HUS. Det skal ligge i 

ejendommen på Hellerupvej 22-24, som tidligere har rummet Copenhagen International School. 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget har på et fællesmøde den 17. december 2018 behandlet udkast til 

kommissorium, og på Økonomiudvalgets- og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019 bliver kommissoriet forelagt til 

beslutning.  Herefter begynder en proces med at rekruttere 10 borgere til opgaveudvalget. Opgaveudvalgets arbejde 

påbegyndes andet kvartal 2019 og forventes afsluttet i fjerde kvartal 2019. 

Sideløbende med, at processen med opgaveudvalget kører, er der allerede nu knyttet en række aktiviteter og aktører til 

lokalerne på Hellerupvej 22-24. Herunder flytter Pakhuset og Teglgårdsloungen pr. 1. januar 2019 alle fremtidige events, 

kurser og aktiviteter ind i de gamle billedkunstlokaler på Hellerupvej 24. Det gøres for at påbegynde fusionen mellem 

Ungekultur og Ung Fritid samt for at træde de første skridt hen imod et nyt og samlet ungemiljø på stedet. Pakhuset vil 

dog stadig være aktivt indtil sommerferien for at afvikle husets aktiviteter bl.a. i forbindelse med et samarbejde mellem 

Pakhus og Udstillingsstedet Tranen fra marts til maj 2019. 

Nye driftsaftaler for Øregaard Museum og Gentofte Musikskole 

Gentofte Kommune, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har i november 2018 indgået en fireårig driftsaftale 

med Gentofte Musikskole for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 samt en toårig driftsaftale med Øregaard 

Museum gældende i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Aftalerne, der er vedtaget af de to selvejende 

institutioners respektive bestyrelser, fastlægger rammerne for styringen af institutionerne og for dialogen mellem 

aftaleparterne om den fortsatte udvikling af institutionerne i aftaleperioden. I forlængelse af vedtagelsen af ’Sammen om 

kulturen’ kulturpolitik for Gentofte Kommune er det indføjet i driftsaftalerne, at de to institutioner skal leve op til 

kulturpolitikken. I driftsaftalen for Øregaard Museum er der herunder tilføjet et afsnit om drift af Spejlscenen i 

Øregaardsparken, der blandt andet bidrager til kulturpolitikkens værdi om fællesskab ved at understøtte borgernes møde 

med kunst og kultur i byrum og parker.  

Driftsaftalerne kan ses på politikerportalen: Øregaard Museum og Gentofte Musikskole  

Tranen  

I 4. kvartal 2018 åbnede udstillingen ”RE-ANIMATED”, som er en af de mest omtalte, roste og besøgte udstillinger længe. 

Udstillingen med den unge kunstner Jakob Kudsk Steensen er en del af Tranens nye program, der sætter fokus på en 

verden præget af hastig forandring inden for alt fra klima til teknologi. Udstillingen, der er 2018s store satsning, har via 

den nyeste virtual reality teknologi indfanget alle aldersgrupper. ”RE-ANIMATED” er - med sin synlighed, tilgængelighed, 

høje kvalitet og brede appel - et eksempel på et kulturtilbud helt i tråd med Gentofte Kommunes Kulturpolitik, Sammen 

om kulturen og dens værdi om mangfoldighed.   

Udstillingen er støttet med 350.000 kr. fra Bikubefonden og Statens Kunstfond.  

Udstillingen "RE-ANIMATED" markerede også starten på større integration og synergi mellem Tranen og Gentofte 

Hovedbibliotek. Fremover ledsages udstillingerne af bøger kurateret af de udstillende kunstnere. 

I 4. kvartal 2018 har den Obelske Familiefond, der bl.a. vægter kommunens egenfinansiering, besluttet at støtte Tranen 

med 300.000 kr. til programmet for 2019.    

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Endelig%20underskrevet%20driftsaftale%20for%20Øregård%20Museum%202019-2020.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Endelig%20underskrevet%20driftsaftale%20for%20Gentofte%20Musikskole%202019-2022.pdf
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Bevilling til ny cafe 

Arbejdet med Gentofte Kommunes nye kulturpolitik har synliggjort oplagte udviklingsperspektiver, som der i budgettet 

2019-2020 er  

bevilget midler til at forfølge. En bevilling til ny café på Gentofte Hovedbibliotek samt en bevilling over to år til at arbejde 

med synlighed og kendskab til kulturelle tilbud og muligheder. I 4. kvartal 2018 har arbejdet omhandlet at forberede to 

indsatser:  

• Hovedbiblioteket har søgt efter en forpagter til café og kantine, og der er afholdt samtaler i december. Den nye 

forpagter skal bl.a. indgå aktivt i udviklingen af tilbud i biblioteket. En ombygning af bibliotekets køkkenfaciliteter 

ventes at blive igangsat i første halvår af 2019.  

• En arbejdsgruppe og styregruppe er nedsat til arbejdet med kulturens synlighed, og i kvartalet er der foretaget 

indledende research og planlægning. Projektet vil forgrene sig i flere indsatser og vil basere sig på inddragelse af 

relevante parter – både borgere og kulturaktører.  

Skoletjenesten 

I overensstemmelse med værdierne i Den Åbne Skole og nye pædagogiske læreplaner for dagtilbud samt kulturpolitikken 

i Gentofte Kommune er det målet at styrke børns møder med kunst og kultur, forenings- og erhvervsliv som en 

meningsfuld og inspirerende del af deres dannelse og fællesskaber i skoler og dagtilbud. Det kræver et stærkt 

kommunikationsværktøj, som på en enkel og overskuelig måde forbinder pædagoger og lærere og deres virkelighed med 

verden uden for skolen og daginstitutionen. 

Gentofte Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Skoletjenesten om oprettelse af et kommune-subsite LINK.  
Det fungerer som en platform for alle eksterne læringsmiljøer i kommunen. Sitet erstatter kommunens abonnement hos 
Skolen I Virkeligheden. Med den nye kommunikationsplatform får Gentofte Kommunes skoler, dagtilbud og 
ungdomsuddannelser én samlet indgang til alle de dannelsesrum, der findes i nærmiljøet og desuden nationalt rundt om 
Gentofte Kommune. I første omgang inkluderes museer og kulturinstitutioner - og sidenhen foreninger og virksomheder.  

Forberedelse af anlægsbevilling i Musikbunkeren 

Medlemmerne i Musikbunkeren er meget glade for den tillid, de er blevet vist gennem tildelingen af anlægsmidler i 

budgettet. Der ses frem til en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og udvidelse af kapaciteten med nye lokaler. 

Det konkrete projekt er i planlægningsfasen i et samarbejde mellem bestyrelsen, lederen og Gentofte Ejendomme.  

 

En Ung politik 

Hjemtagelse af Uddannelsesvejledningen – UU-Nord 

Ultimo december 2018 godkendte alle fire kommuner i § 60 Selskabet (Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk) at 

hjemtage UU-Nord. Hjemtagelsen træder i kraft pr 1. august 2019. Der er afholdt møde med alle medarbejderne i UU-

Nord den 3. januar 2019, hvor processen for fordeling af medarbejderne blev gennemgået. Det er aftalt i UU-Nords 

bestyrelse, at følgende principper skal være gældende for fordeling af medarbejderne: 

1. Nuværende opgaver.  
2. Egne ønsker om kommuneplacering (herunder også muligheden for at ønske nye opgaver). 
3. Nødvendig kompetencedækning i kommunerne. 
4. Økonomiske forhold.  

 

https://www.skoletjenesten.dk/gentoftekommune
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Medarbejderne har fået tilsendt et skema, hvor de kan tilkendegive, hvilken kommune, de ønsker at arbejde i, og hvilke 

opgaver, de ønsker at varetage. Derefter vil en arbejdsgruppe bearbejde ønskerne og komme med en indstilling til 

styregruppen om fordeling af medarbejderne. Efter at medarbejderne er fordelt, arbejdes der videre i to spor.  

• Første spor er et tæt samarbejde med de kommende medarbejdere om den konkrete forankring og 

sammenhæng til de øvrige ungeindsatser i Gentofte Kommune. Dette spor skal både sikre en tryg proces for 

medarbejderne fra UU-Nord og en kvalitativ forankring.  

• Det andet spor er udfærdigelsen af en afviklingsaftale, aftaler med leverandører og opsigelse af kontrakter f.eks.  

vedrørende lejemål, revision, data osv.  

 

Unges Frie tid  

Etableringen af Unges Frie Tid er gået ind i en mere konkret fase. I 4. kvartal 2018 har der været dialog med alle berørte 

medarbejdere med henblik på at afklare, hvilke ambitioner og ønsker medarbejderne har i forhold til omlægningen af 

tilbuddet således, at rekrutteringen af eventuelt nye medarbejdere til opgaverne i Unges Frie Tid kan påbegyndes i første 

kvartal af 2019.  

 

Idræts og bevægelsespolitikken – Gentofte i bevægelse 

Facilitetsstrategi 

Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af formål og brugergrupper. En 

facilitetsstrategi skal fremover sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og 

fællesskab. Den skal sikre, at faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes bedst muligt, samt at de udvikles med 

udgangspunkt i borgernes interesser og de tendenser, der opleves inden for idræt og bevægelse.  

Arbejdet med en facilitetsstrategi blev igangsat i forbindelse med udviklingen af Gentofte i bevægelse, Gentofte 

Kommunes idræts- og bevægelsespolitik. Her blev faciliteter og byrum et selvstændigt målområde med udviklingen af en 

facilitetsstrategi som en ønsket indsats. Efterfølgende er en facilitetsstrategi ligeledes indskrevet i 

visionskommunesamarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger (DGI).  

Den 21. november 2018 blev der afholdt et seminar om facilitetsstrategien for områdets interessenter. Lidt over 50 

deltagere mødte op for at diskutere mulige målsætninger og indsatser til strategien. Inputs fra seminaret er blevet 

opsamlet og præsenteres for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget d. 30. januar 2019 i dagsordenspunkt 1. Herefter vil en 

tilrettet strategi blive sendt til kommentering blandt brugerne og Folkeoplysningsudvalget, inden den skal godkendes 

politisk. 

 

Anlæg faciliteter og byrum 

Udbygning af faciliteter til sociale rammer i Maglegårdshallen 

Brugerne af Maglegårdshallen – skole og Hellerup Idræts Klub (HIK) – har gennem en række workshops defineret behov 

og ønsker for indretning af de nye faciliteter. Processen har været præget af en god dialog og et ønske om at skabe 

løsninger, der både er fremtidsrettede og kommer alle til gavn. Den endelige prioritering og beskrivelse af funktioner er 

opnået i enighed. Det næste skridt er inddragelse af rådgivere, der skal omsætte brugernes tanker til et byggeprojekt. 
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Gentofte Talent- og Eliteråds fokus på talentmiljøer samt puljekriterier 

I forbindelse med genforhandlingen af samarbejdsaftalen omkring eliteidrætskommuneprojektet mellem Gentofte 

Kommune og Team Danmark i perioden 2018 – 2021 blev der etableret et talent- og eliteråd samt en arbejdsgruppe med 

de ni prioriterede idrætsklubber. Gentofte Talent- og Eliteråd består af repræsentanter fra idrætsskole, 

ungdomsuddannelser, idrætsforeninger, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, lokale talenter og Gentofte 

Kommune. Rådet afholder to årlige møder. På rådets mødet i december 2018 var der fokus på understøttelse af de gode 

talentmiljøer i klubberne og på skole- og ungdomsuddannelserne. Derudover blev et af Gentofte Kommunes kriterier for 

eliteidrætspuljen drøftet med henblik på at skabe en rød tråd mellem puljerne til talentmiljøer og elitemiljøer i 

klubberne.  

Øget fokus på talentmiljøer og samarbejde med idrætsforbund i Team Danmarks nye koncept 

Idræt og Fritidsafdelingen i Gentofte Kommune har i efteråret 2018 deltaget i et dialogmøde arrangeret af Team Danmark 

for de kommuner fra Fyn og Sjælland, der indgår i talent- og elitesamarbejdet med Team Danmark. Mødet havde til 

hensigt at drøfte indhold til Team Danmarks støttekoncept for perioden 2021 – 2024. På mødet blev særligt peget på 

bedre udvikling af talentmiljøer i henholdsvis idrætsklubber og ungdomsuddannelserne for at støtte atleter i 

bestræbelserne på at håndtere både sport og studier. Derudover blev der lagt op til øget fokus på kommuners 

samarbejde med forbundene. 

Kobling af Play and Learn og En times motion 

Den 21. november 2018 blev der afholdt en Kick off konference for det nye uddannelsesforløb i dagtilbud og indskoling 

om Play and Learn. Konferencen koblede leg og læring på engelsk med bevægelse. Idrætspædagog Jesper Pedersen fra 

MOtivaTION demonstrerede, hvordan man med enkle greb kan få bevægelse ind i læring både i dagtilbud og skole. 

Demonstrationen tog udgangspunkt i Leg på streg konceptet, som er bevægelsesaktiviteter til dansk- og 

matematikundervisningen. Derved fik pædagogiske medarbejdere også genopfrisket de redskaber, der er til rådighed for 

at koble faglig læring med bevægelse.  

Hockey i børnehaverne 

I samarbejde med Dansk Hockey Union og Gentofte Hockey Klub (GHK) er der iværksat forløb med hockey i tre forskellige 

børnehaver i Gentofte Kommune (Dragen, Brobækhus og Vældegården). Forløbet startede i uge 43 og løb over seks uger. 

Det er planen, at der skal arrangeres et event for alle tre børnehaver på GHK´s bane i foråret 2019. 

Forløbet tager udgangspunkt i Dansk Hockey Unions koncept ’Hockey og Leg i børnehaverne’. Konceptet er udviklet, så 

der er mulighed for at arbejde med alle seks læreplanstemaer på dagtilbudsområdet (Alsidig personlig udvikling, Sociale 

kompetencer, Natur, Udeliv og science, Kommunikation og sprog, Kultur, æstetik og fællesskab samt Krop, sanser og 

bevægelse). 

Idræts- og bevægelsesaktiviteter for seniorer og småbørnsfamilier 

Gennem projektet Gentofte i Bevægelse har Fritid arbejdet med indsatser, der skal få flere seniorer og forældre til små 

børn til at dyrke idræt og motion. Der er blevet iværksat fleksible, sociale og sjove aktiviteter i samarbejde med 

foreninger, selvorganiserede og andre aktører.  

I 4. kvartal 2018 er der igangsat følgende aktiviteter: 

• Seniorvolley – et samarbejde med Gentofte Volley, Ældre Sagen Gentofte, Hjerteforeningen Gentofte og 

Diabetesforeningen Gentofte. 

• Forældretræning - et samarbejde med Kildeskovshallens Fysioterapi. 

• Naturtræning (55+) – et samarbejde med gymnastik forening GIOF. 
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Special Sport 

I samarbejde med Espelunden IF fra Rødovre er der - med 50.000 kr. i støtte fra Den fælleskommunale pulje - blevet 

udarbejdet et katalog over idrætstilbud i hele hovedstadsområdet til borgere med særlige behov. Kataloget er uddelt i 

mere end 600 eksemplarer i Gentofte Kommune f.eks. til Søgårdsskolen, kompetencecentre, Job- Aktivitets- og 

Kompetencecenteret (JAC), Idræt på tværs, Sundhedsplejen og sagsbehandlere i Børn og Familie mv. Kataloget findes 

også i en elektronisk version LINK. Initiativet er supplement til Gentofte Kommunes egen oversigt over tilsvarende tilbud 

her i kommunen LINK. 

Temaaften om Facebook 

Fritidsafdelingen afholdt i oktober 2018 to temaaftener om, hvordan foreningerne kan få gavn af Facebook og 

platformens mange muligheder. Formålet med temaaftenerne var at understøtte Gentofte Kommunes foreninger i at 

skabe synlighed overfor borgerne, hvilket er et af fokusområderne i Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik. 

Temaaftenerne er planlagt og gennemført på baggrund af henvendelser fra foreninger. Synlighed er vigtigt for 

foreningerne i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, og Facebook er en rigtig god platform til dette. Desuden 

kan Facebook også anvendes til at fastholde eksisterende fællesskaber og medlemmer. 

Visionskommune 

Den 13. december 2018 mødtes den politiske følgegruppe for visionskommunesamarbejdet. Følgegruppen drøftede input 

til kommissorie for det kommende opgaveudvalg for En Times Motion. Derudover diskuterede gruppen den kommende 

indsats rettet mod unge, ungdomsuddannelser og fællesskaber.  

Kendskabet til Bevæg dig for livet og Visionskommunesamarbejdet er ikke så stort trods informationskampagner og 

kommunikation på forskellige niveauer. For at imødekomme dette, organiserede Bevæg dig for livet en 

speeddatingsession, hvor specialforbund kunne mødes med projektledere i visionskommunerne og kortlægge potentialer 

for samarbejder. Gentofte Kommune er især interesseret i at udvikle foreningsfitness og se på muligheder for at 

understøtte vandsporten.  

DIF og DGI har etableret en fælles pulje til at understøtte foreningslivet. Flere foreninger i Gentofte Kommune har søgt og 

fået midler til forskellige udviklingsprojekter LINK. 

 

Folkeoplysningspolitik 

Folkeoplysningspolitikkens kendetegn og målsætninger skal fornyes. Efter at procesplanen blev godkendt i Kultur-, Unge- 

og Fritidsudvalget den 11. september 2018, er der afholdt et seminar for områdets interessenter den 4. oktober 2018. 

Omkring 50 deltagere mødte op. De var med til at diskutere udfordringer og tendenser med henblik på formulering af den 

reviderede politik. Folkeoplysningsudvalget blev i oktober 2018 præsenteret for første udkast og en tilrettet udgave i 

december 2018. Politikken præsenteres på dialogmøde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i 

30. januar 2019, inden den sendes til kommentering hos brugerne, og derefter skal godkendes politisk.  

 

 

  

https://indd.adobe.com/view/147f609c-51c0-4247-8f2a-da0bd42389a4
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelse
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
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KULTUR 

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution med samlet 698.316 besøgende i 2018 og 

710.325 besøgende i 2017.  

Neden for gives en status på 4. kvartal 2018 på henholdsvis det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne, det 

samlede antal udlån af fysiske materialer og udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.  

Figur 1 Besøgende på Gentofte Bibliotekerne 2016 – 2018 pr. måned 

 
Note: Antal besøgende i juni 2018 er korrigeret i forhold til opgørelser i Kvartalsrapport i august og november 2018. 

Gentofte Bibliotekerne havde i 4. kvartal 2018 188.624 besøg. Samlet set har Gentofte Bibliotekerne jf. Figur 1 oplevet en 

mindre stigning i besøg for 4. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2017. Stigningen svarer til 2 %, men opvejer ikke den 

generelt faldende tendens i 2018. 
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Figur 2 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2016 – 2018 pr. måned 

 

Gentofte Bibliotekerne havde i 4. kvartal 2018 196.418 udlån af fysiske materialer. Figur 2 viser, at der har været en 

stigning i antallet af fysiske udlån i 4. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2017. Stigningen svarer til 4 %, men opvejer ikke 

den generelt faldende tendens i 2018. 

Figur 3 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2016 – 2018 pr. kvartal 

 

Det fremgår af Figur 3, at antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben i 4. kvartal 2018 er 

væsentligt højere end 4. kvartal 2017. Stigningen svarer til over 20 % og følger den generelt stigende brug af 

bibliotekernes digitale materialer. Stigningen opvejer dog ikke fuldt ud det faldende udlån af fysiske materialer i 2018. 
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BSKUF indkøber eller driver en række kulturfestivaler og kulturevents, hvoraf de fleste er tilbagevendende og får støtte 

fra Kulturpuljen. Nedenfor fremgår besøgstal de seneste tre år.  

Tabel 1 Besøgende til kulturfestivaler og kulturevents 2016 - 2018

 
Note: Danmarks Internationale Gadeteaterfestival blev ikke afholdt i 2016, og i 2018 blev Gentænk-festival blev afholdt for første gang. 

De tilbagevendende festivaler præsenteres desuden i dagsordenspunkt 3 på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 

30. januar 2019. 

 

Tabel 2 Oversigt over bevillinger fra Kulturpuljen i 1.-4. kvartal 2018

 

Tabel 3 Oversigt over bevillinger fra Børnekulturpuljen i 1.- 4. kvartal 
2018

 

Der er tilbageført 66.309 kr. til Kulturpuljen fra 1. kvartal 2018, da tre større aktiviteter, Gentofte Musikfestival, Opera i 

det fri og Golden Days Festival havde færre udgifter, end ansøgerne havde budgetteret med.  

 

  

2016 2017 2018

Kultur & Festdage 30.000 24.000 17.000

Sommerjazz 2.644 4.168 3.818

Danmarks  Internationale Gadeteaterfestiva l  1.970 4.693

Gentænk-festiva l  1.200

Golden Days  Festiva l 1.409 836 813

GentofteNatten 5.500 7.400 6.000

Kulturpuljen i kr.

Støttekoncert og honorar ti l  SULUIT - Unicef By 2018 10.139          

Udgivelse af publ ikation om Klampenborg - Gentofte 

Lokalhis toriske Forening 20.000

Underskudsdækning af teater på  Spejlscenen - Øregaard 

Museum 6.800

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 36.939

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 1.325.141

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 575.539

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 51.350

Tilbage i Kulturpuljen 27.031

Børnekulturpuljen i kr.

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 182.515

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 150.623

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 35.183

Tilbage i Børnekulturpuljen 19.679
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ØKONOMISK STATUS 

 

Årets regnskab for 2018 for Kulturområdet forventes at udgøre 61,8 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. over korrigeret 

budget. Det kan henføres til, at en række projektindtægter først modtages i 2019 samt en overført negativ genbevilling 

fra 2017. Den negative genbevilling skyldes et for højt forbrug på bibliotekerne i 2016 og 2017. Der er iværksat en 

handlingsplan for at nedbringe merforbruget. Økonomien for bibliotekerne forventes at være i balance fra 2020.  

 

 

  

  Kultur

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 06.01.2019 Forventet regnskab

Serviceudgifter ##### 60,3 60,3 62,3 61,8

Samlede driftsudgifter 60,3 60,3 62,3 61,8

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

1,5

2,5%
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UNGE 

Ungeområdet dækker det tværgående samarbejde om EN UNG POLITIK samt driften af Ung Fritid og Ungekultur, der fra 

august 2019 lægges sammen til Unges Frie Tid.  

Ung Fritid 

Ung Fritid består af de fire ungdomsklubber (Ordrup, Vangede, Gentofte og Vognfjederen), Barakken på Ungdomsskolen 

samt Teglgårdslounge. 

 

Figur 4 Indskrevne i ungdomsklubberne 2016 – 2018 pr. måned 

 
Note: Af registreringsmæssige årsager er der enkelte justeringer i antal indmeldte i 2018 i forhold til opgørelser i tidligere kvartalsrapporter.  

 

Figur 4 viser antallet af indskrevne i ungdomsklubberne over årene. Efter et faldende medlemstal de sidste to år er 

antallet af indmeldte i slutningen af 2018 på samme niveau som i 2017.  
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Ungekultur 
Figur 5 Antal medlemmer i Musikbunkeren 2016 – 2018 pr. måned 

 

 

Figur 5 viser, at antallet af medlemmer i Musikbunkeren er steget i 4. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2017.  

 

Tabel 4 Oversigt over bevillinger fra Ungepuljen 1.- 4. kvartal 2018  

  

I 2019 vil Ungepuljen blive relanceret i forbindelse med etableringen af Unges Frie Tid, hvor der vil blive fokuseret på en 

stærkere markedsføring af puljen bl.a. med løbende fortællinger fra tidligere ansøgere. Herudover vil vi gøre det endnu 

lettere for kommunens unge at søge mindre beløb til kulturaktiviteter i Gentofte Kommune. 

 

 

 

 

Ungepuljen i kr. 
Ti lskud ti l  arrangement med gymnas ieelever og flygtninge 495

Gentænk 10.000

Gadeidrættensdag 10.000

Bevilliget i alt i 4. kvartal 2018 20.495
Bevilliget i alt i 2. kvartal 2018

Bevilliget i alt i 2. kvartal 2018 12.500

Bevilliget i alt i 1. kvartal 2018 4.415

Bevilliget i alt i 3. kvartal 2018 0

Tilbage i Ungepuljen 5.590
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Unge 

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

ØKONOMISK STATUS 

 

Årets regnskab for 2018 for Ungeområdet forventes at udgøre 6,2 mio. kr. svarende til korrigeret budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 06.01.2019 Forventet regnskab

Serviceudgifter ##### 37,5 6,2 6,6 6,2

Samlede driftsudgifter 37,5 6,2 6,6 6,2

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%
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Fritid 

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

FRITID 

Kildeskovshallens svømmeafsnit er den mest indtægtsgivende idrætsfacilitet i Gentofte Kommune med samlet 406.892 

besøgende i 2018, 412.500 besøgende i 2017 og i 2016 var der 397.520 besøgende.  

Figur 6 Besøgende i Kildeskovshallen 2016 – 2018 pr. måned 

 

Besøgstallene for Kildeskovshallens svømmeafsnit for 4. kvartal 2018 ligger på samme niveau som 4. kvartal 2017 jf. Figur 

6. Efterårssæsonen er traditionelt en travl periode i svømmeafsnittet og således også i år, hvor en beskeden fremgang i 

forhold til 2017 rettede lidt op på det lidt lavere besøgstal i 2. kvartal. 

 

Figur 7 Besøgende i ishallerne 2016 – 2018 pr. måned  

 

Besøgstallene for ishallerne er i 4. kvartal 2018 sammenlignelige med tidligere år. 
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Fritid 

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

Tabel 5 Oversigt over puljer i fritid 1.-4. kvartal 2018 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Ovenstående oversigt viser bevillingerne i puljerne i fritid i 2018, og hvad der er tilbage i puljerne. Der er stadig 

uforbrugte midler i Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning samt for Udviklingspuljen for Idræt og Motion. I forhold 

til spejderrumspuljen afventes en ansøgning fra en spejdergruppe, som udvalget skal se på, men det vurderes, at der vil 

være midler tilbage i denne pulje ved årets udgang.  

 

Eliteidrætspuljen i kr.

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 40.000

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 35.000

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 20.000

Tilbage i Eliteidrætspuljen 5.000

Spejderrumspuljen i kr.

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 85.277

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 0

Tilbage i Spejderrumspuljen 164.723

Udviklingspulje for fritid og folkeoplysning i kr.
GIF - idræt på tværs 3.600

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 3.600

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 8.458

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 26.200

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 0

Tilbage i Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning 61.742

Eventpuljen i kr.

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 38.700

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 60.000

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 0

Tilbage i Eventpuljen 1.300

Udviklingspulje for idræt og motion i kr.

Skovshoved Roklub 30.000

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 30.000

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 60.000

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 30.000

Tilbage i Puljen for idræt og motion 42.000

Klubrumspuljen i kr.

Skovshoved Vandskiklub - Vandskibåd 500.000

Gentofte Tennisklub - Opstregningsmaskine ti l  

tennisketjere 17.500

Tattersa l l  Ponyrideklub - Area l  ved ridebane og 

vedl igeholdelse af bane mm. 109.844

Hel lerup Fægte-Klub - Fi tness  + 

kontorfaci l i teter + "Ud-af-huset" udstyr 18.662

Skovshoved Roklub - Ekstra  scoreboard og 

shotlock ti l  ka jakpolo 65.800

Gentofte Tennisklub - skabe i  depotrum 12.282

Gentofte Vangede Håndboldklub - 4 

minihåndboldmål 12.824

Sportsrideklubben - 12-15 mobi le terrænspring 40.635

B1903 - Omdanne rum ti l  kontor 100.170

Gentofte Rideklub - 11-13 sadler 36.960

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 914.677

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 580.000

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 625.002

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 335.381

Tilbage i Klubsrumspuljen 44.940

Puljen for talentudviklingsmiljøer i kr.

Hel lerup Kajakklub 30.000

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 30.000

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 10.000

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 61.600

Tilbage i Puljen for talensudviklingsmiljøer 18.400

Talentudviklingspuljen i kr.

Bevillinger i alt i 4. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 1. kvartal 2018 150.000

Bevillinger i alt i 2. kvartal 2018 0

Bevillinger i alt i 3. kvartal 2018 0

Tilbage i Talentudviklingspuljen 0
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Fritid 

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

ØKONOMISK STATUS 

 

Årets regnskab for 2018 for Fritidsområdet forventes at udgøre 75,3 mio. kr., svarende til korrigeret budget.  

 

  

  Fritid

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 06.01.2019 Forventet regnskab

Serviceudgifter ##### 74,6 75,3 73,3 75,3

Samlede driftsudgifter 74,6 75,3 73,3 75,3

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%
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Anlægsudgifter 

Kvartalsrapportering - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

ANLÆGSUDGIFTER 

 

 

De samlede anlægsudgifter i 2018 forventes at udgøre 36,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som 

søges genbevilget til 2019. Mindreforbruget på 4,6 mio. kr. er sammensat af større og mindre tidsforskydninger fordelt på 

flere projekter. Den største afvigelse på 1,9 mio. kr. vedr. overbygning på Maglegårdshallen, som er i projekteringsfasen 

og derfor fortsætter i 2019.  

 

 

  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 06.01.2019 Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 39,0 40,7 35,9 36,0
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Gentofte Kommune

Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Fritid

Oprindeligt budget 74,6

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

03-04-2018 Genbevilling Service 0,8

31-03-2018 Teknisk omplacering Service -0,1

30-06-2018 Tillægsbevilling Service 0,0

Korrigeret budget 75,3

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 75,3

Unge

Oprindeligt budget 37,5

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

03-04-2018 Genbevilling Service 0,6

31-03-2018 Tillægsbevilling Service 0,5

31-03-2018 Teknisk omplacering Service -32,4

31-03-2018 Teknisk omplacering Service 0,0

30-06-2018 Tillægsbevilling Service 0,0

Korrigeret budget 6,2

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 6,2

Kultur

Oprindeligt budget 60,3

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

03-04-2018 Genbevilling Service -1,0

31-03-2018 Teknisk omplacering Service 0,0

30-06-2018 Tillægsbevilling Service -0,2

30-06-2018 Teknisk omplacering Service 0,0

30-06-2018 Teknisk omplacering Service 0,6

30-09-2018 Teknisk omplacering Service 0,7

Korrigeret budget 60,3

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

10-01-2019 Afvigelse Service 1,5

Forventet regnskab 61,8

Initiativer vedrørende UNICEF by

Merforbrug, der er omfattet af genbevillingsregler

10. januar 2019

Budgetudvikling

Genbevilling fra 2017 til 2018

Genbevilling fra 2017 til 2018

Mindreindtægter på Fritidscentre

Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering

Udgift til pension i den lønfri del af barslen

Overførsel fra administrationsområdet til dækning af lønudgifter

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte 

bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens 

datoerne for genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. 

angives som 0,0 mio. kr.

Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018 

Genbevilling fra 2017 til 2018
Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering

Flytning af Ungdomsskolen til Skoleområdet

Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering

Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018 

Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018 

1 af 1
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Opfølgning på opgaveudvalget En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte 2018-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. oktober 2018 

Reference til stående udvalg:  Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- 

og Beskæftigelsesudvalget. 

Opgaveudvalgets opgave:   At fremsætte forslag i forhold til: 

• Overordnede mål og succeskriterier for fremtidens udskoling med fokus på elevernes kompetencer. 

• Den fremtidige organisering og struktur. 

• Processen i arbejdet med udviklingen af produktet. 

 

Opfølgning december 2018 

Den 29. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt det forslag Opgaveudvalget for En ny 

udskoling – MIT Campus Gentofte har udarbejdet over halvandet år i tæt samarbejde med skoleledelser, 

skolebestyrelser, udskolingslærere og elever. 

Forslaget har overskriften ”Motiverede elever klar til en digital fremtid” og et særligt udskolings-DNA 

bestående af ”Originalitet i fællesskaber”, ”Fejle for at mestre” og ”Udforske og skabe”. Over de 

kommende år vil skolerne arbejde med disse overskrifter, således at eleverne i stigende grad oplever en 

udskoling der bygger på en kreativ og varieret undervisning, og som giver eleverne valgmuligheder. De vil 

også opleve et større fokus på proces fremfor produkt, på sociale og fællesskabsorientrede kompetencer 

samt en mere udforskende og skabende tilgang til læring. Skolerne vil indgå i forskellige samarbejder med 

hinanden for at udmønte dette særlige udskolings-DNA. 

Der er i forslaget fra opgaveudvalget lagt vægt på, at udviklingen sker med udgangspunkt i alt det gode, der 

allerede foregår i Gentoftes Kommunes udskoling, og at fremdrift sikres ved handleplaner og dialogmøder. 

I foråret 2019 indleder skolerne arbejdet med handleplaner for deres udviklingsproces. I den forbindelse 

afdækkes kompetenceudviklingsbehov og afholdes dialogmøder mellem skolerne og forvaltningen. 

Evaluering af processen sker løbende med henblik på at støtte skolerne bedst muligt. 

Der er nedsat et fast udvalg med medlemmer fra skolerne, som skal sikre denne udvikling og forankringen 

ude på skolerne. Ligeledes følges processen af Advisory Board på skoleområdet og af MED-udvalget. 

Skoleudvalget vil ligeledes følge udviklingsarbejdet, og der er planlagt en temadrøftelse om Fremtidens 

udskoling i Skoleudvalget den 4. februar 2019. 

Forslaget om et projekthus til understøttelse af fag, projektforløb og andre udskolingsaktiviteter i 

Fremtidens udskoling inddrages i et nyt opgaveudvalg om udvikling af ”Byens hus” - et borgerdrevet hus på 

Hellerupvej (den tidligere internationale skole).  

Ved årets budgetforhandlinger har forligspartierne afsat 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at give 

lærerne i udskolingen mulighed for at implementere anbefalingerne fra det tidligere opgaveudvalg ’Ny 

udskoling – MIT Campus´. 



                                                                    
     

Opfølgning på opgaveudvalget Specialundervisning 2018-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  26. februar 2018 

Reference til stående udvalg:  Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og 

Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:   Med afsæt i Strategi for fællesskaber og visionen Læring uden 

Grænser skulle udvalget undersøge og beskrive dilemmaer i folkeskolens fællesskaber og tilvejebringe 

anbefalinger til håndtering af disse dilemmaer. 

 

Opfølgning december 2018 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2018 anbefalingerne fra opgaveudvalgets væsentligste 

dilemmaer, der opleves, når fællesskaberne på skolerne udfordres samt 12 anbefalinger, der både retter sig 

mod det samlede skolevæsen og mod den enkelte skolebestyrelses arbejde. Herunder at forvaltningen skal 

sikre, at: 

Samarbejdet med elevråd og mellem elevråd i Det fælles elevråd understøttes. Elevernes stemme er 

central i arbejdet med fællesskaber og trivsel. På den enkelte skole og på tværs af skolerne er det 

elevrådenes opgave at medvirke til, at alle elever bliver hørt. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har 

supporteret etablering af Det fælles elevråd, hvor elever mødes på tværs af alle kommunens skoler – 

folkeskoler og privatskoler. Eleverne har netop været samlet til 5. møde siden maj 2018 - 11 skoler var 

repræsenteret. Eleverne har drøftet, deler viden og erfaringer og arbejder for en fælles indsats på tværs af 

skoler. 

Skabe en tydelig fælles tilgang til processen i overgange. Skoler og dagtilbud har etableret et forpligtende 

samarbejde om en sammenhængende overgang fra børnehave til skole. Fælles principper skal bl.a. sikre, at 

den rette viden om alle børn bidrager til de bedste rammer for det enkelte barns skolestart. Der er 

udarbejdet en folder og en film rettet mod forældre og deres centrale rolle. 

Opdatere skolebestyrelsers kompetencer til arbejdet med fællesskaber og specialundervisning. 
Skolebestyrelsernes viden om, hvad der virker i arbejdet med trivsel for alle børn har brug for en fælles 
platform. Et udvalg på tværs af skoler afholdt den 28. november 2018 et bestyrelsesarrangement om 
Skolefællesskabernes betydning for faglig og social trivsel. Alle skolebestyrelser var repræsenteret blandt 
de over 80 deltagere, der blev opfordret til at vise mod og tage ansvar i oplægget ved Helle Rabøl Hansen.  
 
Specialpædagogiske kompetencer bruges på tværs af skoler. Opgaveudvalget pegede på udgiftsneutrale 
løsninger og fandt det samtidig nødvendigt at drøfte, hvorvidt skolerne har de rette kompetencer og 
ressourcer til de eksisterende udfordringer.  
Kommunalbestyrelsen har afsat 5,7 mio. kr. til specialundervisningsområdet i budget 2019-2020 herunder 

til implementering af opgaveudvalgets anbefalinger om bl.a. et vejlederkorps. Skolerne afprøver aktuelt 

indsatser omkring low arousal og nærværstræning for at øge medarbejderes og klassers faglige og sociale 

trivsel. Indsatsen evalueres med henblik på at stå på egne erfaringer i etableringen af et vejlederkorps. 



                                                                              
 

      

Opfølgning på opgaveudvalget Anbringelser 2018-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  11. december 2017 

Reference til stående udvalg:  Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

Opgaveudvalgets opgave:   At undersøge hvordan borgerne og frivillige organisationers 

indsatser kan understøtte indsatsen for børn og unge, deres familier og nærmeste netværk før, under eller 

efter en anbringelse. Dernæst at anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der kan 

understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte Kommune. 

 

Opfølgning december 2018 

Den 11. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget for Anbringelsers anbefalinger ”En 
frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser”.  
 
Opgaveudvalget var nedsat med det formål at undersøge, hvordan borgere og frivillige organisationers 
indsatser kan understøtte den professionelle indsats for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, 
deres familier og nærmeste netværk. Dertil at anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der 
kan understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte Kommune.  
 
Opgaveudvalgets medlemmer anbefalede fem konkrete ideer og indsatser til, hvordan den frivillige verden 
og civilsamfundet i samarbejde med kommunen kan sikre den bedst mulige støtte og opbakning til børn og 
unge i udsatte positioner. Dette for at alle børn og unge trives, udvikler deres kompetencer og udfolder 
deres potentialer. Her en opfølgning og status på de fem anbefalinger: 

1. Etablering og drift af en koordineringsenhed og 2. oprettelse og vedligeholdelse af et mentornetværk 
Der er ansat en frivilligkoordinator i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte i efterværnsprojektet Styrmand i 
eget liv finansieret af midler fra Socialstyrelsen med afsæt i udvalgets anbefaling. Frivilligkoordinatoren har 
til opgave at skabe et match mellem den unge i efterværn og en frivillig i et én-til-én frivilligt tilbud, at 
vejlede og rådgive om allerede eksisterende frivillige tilbud og aktiviteter og være brobygger mellem 
civilsamfundet og Gentofte Kommune. Frivilligkoordinatoren vil rekruttere frivillige med de rette 
ressourcer, interesser og kvalifikationer og skabe et netværk af frivillige (mentornetværk). 
Frivilligkoordinatoren er ansat frem til 31.12.2020. Funktionen som frivilligkoordinator bliver evalueret og 
omkostningsvurderet af PWC for at vurdere effekten af funktionen og for at tilvejebringe viden om, 
funktionen bør udvides til at gælde alle børn og unge i Gentofte Kommune før, under og efter en 
anbringelse.  
 
3. Mindske børn og unges ensomhed 
Opgaveudvalget anbefalede bl.a., at et fysisk mødested/klub kun for tidligere og nuværende anbragte, der 
styres af de unge selv, og hvor man nemt kunne mødes med andre unge med fælles interesser om f.eks. 
biografture, fodbold, foredrag, spilleaftener, filmaftener og gratis arrangementer kunne imødekomme de 
unges ensomhed. Gentofte Kommune har derfor indgået et partnerskab med den frivillige forening Børn og 
Unges Trivsel, der står bag projekt UNIK i forbindelse med Styrmand i eget liv. UNIK er et helhedsorienteret,  



                                                                              
 
målrettet og individuelt tilrettelagt tilbud til unge i efterværn, der er psykologisk forankret, og som skal 
drive Værestedet UNIK. UNIKs tilbudsvifte bestående af Værestedet UNIK, café med fælles madlavning og -
spisning, individuelle samtaleforløb, netværksgrupper, mindfulness og kreative workshops samt 
ungesupport starter op i januar 2019 med åbningsreception den 22. januar 2019.   
  
4. Hjælp til at finde fritidsjobs 
I Styrmand i eget liv er de unges uddannelse og beskæftigelse i fokus, hvor de fagprofessionelle og de 
frivillige aktører tværfagligt skal arbejde målrettet med at støtte den unge i de aktiviteter, der hjælper den 
unge på vej i fritidsjob, at indgå i et arbejdsfællesskab og til at skrive en ansøgning og et CV for at skabe 
selvværd og trivsel og muligheden for selvforsørgelse på sigt.  

 
5. Særligt fokus på den samlede familie  
Det særlige fokus på den samlede familie, dvs. forældre, søskende, øvrig familie og netværk, ses på tværs af 
Gentoftes Kommunes projekter og indsatser i Styrmand i eget liv, Familien i centrum, God Opvækst og 
Sikkerhedsplaner, og der arbejdes kontinuerligt med at skabe sammenhænge, koordinering og samarbejde 
på tværs i organisationen for at sikre et helhedsorienteret blik på barnet, den unge og familien. 

 



Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2018-4

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 29. oktober 2018

Reference til stående udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Opgaveudvalgets opgave: Udarbejde forslag til en ny arkitekturpolitik

Opfølgning pr. januar 2019

Lancering
Efter vedtagelsen af den nye arkitekturpolitik i Kommunalbestyrelsen blev der udsendt en pressemeddelel-
se. Den nye arkitekturpolitik blev efterfølgende omtalt i Villabyerne.

Forankring	og	formidling
Opgaveudvalget havde flere forslag til, hvordan arkitek-
turpolitikken kunne formidles. Et af forslagene var, at 
der kunne etableres et arkitekturnetværk i Gentofte. 
Flere af de borgere, der deltog i opgaveudvalget har
ytret interesse i at være med i netværket.

Gentofte Kommune har taget initiativ til at udarbejde
foldere, der orienterer om arkitekturpolitikken. En til 
almen inspiration og orientering; en til Gentofte Kom-
munes organisation. Folderne forventes færdige til brug 
i foråret 2019.

Dialog	med	grundejerforeningerne
Gentofte Kommune er i løbende dialog med Fællesrådet 
af grundejerforeninger om plan- og byggesager. I denne 
dialog inddrages arkitekturpolitikken, og den bidrager til 
forventningsafstemning i forhold til sagerne.



                                                            
   

Opfølgning på opgaveudvalget Kulturpolitik 2018-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  18. juni 2018 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Formulere forslag til en kulturpolitik, der kan sætte retningen for 

udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgøre rammen for 

prioritering af kulturtilbuddene. 

Opfølgning pr. december 2018 

BYENS HUS – vi skaber sammen 

Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der oprettes et 

opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer for 

BYENS HUS. Det skal ligge i ejendommen på Hellerupvej 22-24, som tidligere har rummet Copenhagen 

International School. 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget har på et fællesmøde den 17. december 2018 behandlet 

udkast til kommissorium, og på Økonomiudvalgets- og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019 bliver 

kommissoriet forelagt til beslutning.  Herefter begynder en proces med at rekruttere 10 borgere til 

opgaveudvalget. Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2019 og forventes afsluttet i fjerde 

kvartal 2019. 

Sideløbende med, at processen med opgaveudvalget kører, er der allerede nu knyttet en række aktiviteter og 

aktører til lokalerne på Hellerupvej 22-24. Herunder flytter Pakhuset og Teglgårdsloungen pr. 1. januar 2019 

alle fremtidige events, kurser og aktiviteter ind i de gamle billedkunstlokaler på Hellerupvej 24. Det gøres for 

at påbegynde fusionen mellem Ungekultur og Ung Fritid samt for at træde de første skridt hen imod et nyt og 

samlet ungemiljø på stedet. Pakhuset vil dog stadig være aktivt indtil sommerferien for at afvikle husets 

aktiviteter bl.a. i forbindelse med et samarbejde mellem Pakhus og Udstillingsstedet Tranen fra marts til maj 

2019. 

Nye driftsaftaler for Øregaard Museum og Gentofte Musikskole 

Gentofte Kommune, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har i november 2018 indgået en fireårig 

driftsaftale med Gentofte Musikskole for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 samt en toårig 

driftsaftale med Øregaard Museum gældende i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Aftalerne, der 

er vedtaget af de to selvejende institutioners respektive bestyrelser, fastlægger rammerne for styringen af 

institutionerne og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af institutionerne i 

aftaleperioden. I forlængelse af vedtagelsen af ’Sammen om kulturen’ kulturpolitik for Gentofte Kommune er 

det indføjet i driftsaftalerne, at de to institutioner skal leve op til kulturpolitikken. I driftsaftalen for Øregaard 

Museum er der herunder tilføjet et afsnit om drift af Spejlscenen i Øregaardsparken, der blandt andet 

bidrager til kulturpolitikkens værdi om fællesskab ved at understøtte borgernes møde med kunst og kultur i 

byrum og parker.  

Driftsaftalerne kan ses på politikerportalen: Øregaard Museum og Gentofte Musikskole  

  

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Endelig%20underskrevet%20driftsaftale%20for%20Øregård%20Museum%202019-2020.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Endelig%20underskrevet%20driftsaftale%20for%20Gentofte%20Musikskole%202019-2022.pdf


                                                            
 

Tranen  

I 4. kvartal 2018 åbnede udstillingen ”RE-ANIMATED”, som er en af de mest omtalte, roste og besøgte 

udstillinger længe. Udstillingen med den unge kunstner Jakob Kudsk Steensen er en del af Tranens nye 

program, der sætter fokus på en verden præget af hastig forandring inden for alt fra klima til teknologi.  

Udstillingen, der er 2018s store satsning, har via den nyeste virtual reality teknologi indfanget alle 

aldersgrupper. ”RE-ANIMATED” er - med sin synlighed, tilgængelighed, høje kvalitet og brede appel - et 

eksempel på et kulturtilbud helt i tråd med Gentofte Kommunes Kulturpolitik, Sammen om kulturen og dens 

værdi om mangfoldighed.   

Udstillingen er støttet med 350.000 kr. fra Bikubefonden og Statens Kunstfond.  

Udstillingen "RE-ANIMATED" markerede også starten på større integration og synergi mellem Tranen og 

Gentofte Hovedbibliotek. Fremover ledsages udstillingerne af bøger kurateret af de udstillende kunstnere. 

 

I 4. kvartal 2018 har den Obelske Familiefond, der bl.a. vægter kommunens egenfinansiering, besluttet at 

støtte Tranen med 300.000 kr. til programmet for 2019.    

Bevilling til ny cafe 

Arbejdet med Gentofte Kommunes nye kulturpolitik har synliggjort oplagte udviklingsperspektiver, som der i 

budgettet 2019-2020 er  

bevilget midler til at forfølge. En bevilling til ny café på Gentofte Hovedbibliotek samt en bevilling over to år 

til at arbejde med synlighed og kendskab til kulturelle tilbud og muligheder. I 4. kvartal 2018 har arbejdet 

omhandlet at forberede to indsatser:  

• Hovedbiblioteket har søgt efter en forpagter til café og kantine, og der er afholdt samtaler i 

december. Den nye forpagter skal bl.a. indgå aktivt i udviklingen af tilbud i biblioteket. En ombygning 

af bibliotekets køkkenfaciliteter ventes at blive igangsat i første halvår af 2019.  

• En arbejdsgruppe og styregruppe er nedsat til arbejdet med kulturens synlighed, og i kvartalet er der 

foretaget indledende research og planlægning. Projektet vil forgrene sig i flere indsatser og vil basere 

sig på inddragelse af relevante parter – både borgere og kulturaktører.  

Skoletjenesten 

I overensstemmelse med værdierne i Den Åbne Skole og nye pædagogiske læreplaner for dagtilbud samt 

kulturpolitikken i Gentofte Kommune er det målet at styrke børns møder med kunst og kultur, forenings- og 

erhvervsliv som en meningsfuld og inspirerende del af deres dannelse og fællesskaber i skoler og dagtilbud. 

Det kræver et stærkt kommunikationsværktøj, som på en enkel og overskuelig måde forbinder pædagoger og 

lærere og deres virkelighed med verden uden for skolen og daginstitutionen. 

Gentofte Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Skoletjenesten om oprettelse af et kommune-
subsite LINK.  
Det fungerer som en platform for alle eksterne læringsmiljøer i kommunen. Sitet erstatter kommunens 
abonnement hos Skolen I Virkeligheden. Med den nye kommunikationsplatform får Gentofte Kommunes 
skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser én samlet indgang til alle de dannelsesrum, der findes i nærmiljøet 
og desuden nationalt rundt om Gentofte Kommune. I første omgang inkluderes museer og kulturinstitutioner 
- og sidenhen foreninger og virksomheder.  

https://www.skoletjenesten.dk/gentoftekommune


                                                            
 

Forberedelse af anlægsbevilling i Musikbunkeren 

Medlemmerne i Musikbunkeren er meget glade for den tillid, de er blevet vist gennem tildelingen af 

anlægsmidler i budgettet. Der ses frem til en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og udvidelse af 

kapaciteten med nye lokaler. Det konkrete projekt er i planlægningsfasen i et samarbejde mellem 

bestyrelsen, lederen og Gentofte Ejendomme.  



                                                       
  

 

Opfølgning på opgaveudvalget Ungepolitik 2018-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  30. maj 2016 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal anlægge et 

helhedsorienteret perspektiv på ungeliv i Gentofte. Ungepolitikken 

skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne grundlag for 

de politiske prioriteringer af ungeindsatsen. 

• Inddrage, gå i dialog og samskabe med en bred og varieret gruppe af interessenter 

• Sikre sammenhæng mellem ungepolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen 

• Sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser 

• Udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig ungedialog inden for alle politikområder 

• Udarbejde forslag til effektmål og styringsgrundlag for en politisk opfølgning i forhold til implementering 

af og arbejdet med ungepolitikken både organisatorisk, fagligt og økonomisk 

Opfølgning december 2018 

Hjemtagelse af Uddannelsesvejledningen – UU-Nord 

Ultimo december 2018 godkendte alle fire kommuner (Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk) at 

hjemtage UU-Nord. Hjemtagelsen træder i kraft pr 1. august 2019. Der er afholdt møde med alle medarbejderne 

i UU-Nord den 3. januar 2019, hvor processen for fordeling af medarbejderne blev gennemgået. Det er aftalt i 

UU-Nords bestyrelse, at følgende principper skal være gældende for fordeling af medarbejderne: 

1. Nuværende opgaver.  
2. Egne ønsker om kommuneplacering (herunder også muligheden for at ønske nye opgaver). 
3. Nødvendig kompetencedækning i kommunerne. 
4. Økonomiske forhold.  

 
Medarbejderne har fået tilsendt et skema, hvor de kan tilkendegive, hvilken kommune, de ønsker at arbejde i, 

og hvilke opgaver, de ønsker at varetage. Derefter vil en arbejdsgruppe bearbejde ønskerne og komme med en 

indstilling til styregruppen om fordeling af medarbejderne. Efter at medarbejderne er fordelt, arbejdes der 

videre i to spor.  

• Første spor er et tæt samarbejde med de kommende medarbejdere om den konkrete forankring og 

sammenhæng til de øvrige ungeindsatser i Gentofte Kommune. Dette spor skal både sikre en tryg proces 

for medarbejderne fra UU-Nord og en kvalitativ forankring.  

• Det andet spor er udfærdigelsen af en afviklingsaftale, aftaler med leverandører og opsigelse af 

kontrakter f.eks.  vedrørende lejemål, revision, data osv.  

Unges Frie tid  

Etableringen af Unges Frie Tid er gået ind i en mere konkret fase. I 4. kvartal 2018 har der været dialog med alle 

berørte medarbejdere med henblik på at afklare, hvilke ambitioner og ønsker medarbejderne har i forhold til 

omlægningen af tilbuddet således, at rekrutteringen af eventuelt nye medarbejdere til opgaverne i Unges Frie 

Tid kan påbegyndes i første kvartal af 2019.  



                                                                  
    

Opfølgning på opgaveudvalget Idræts- og bevægelsespolitik 2018-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. maj 2017 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Udarbejdelse af en ny idræts- og bevægelsespolitik, der skal 

rammesætte borgeres, foreningers, organisationers og 

medarbejderes arbejde med idræt og bevægelse. 

Opfølgning december 2018 

Facilitetsstrategi 

Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af formål og 

brugergrupper. En facilitetsstrategi skal fremover sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, 

der inviterer til bevægelse og fællesskab. Den skal sikre, at faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes 

bedst muligt, samt at de udvikles med udgangspunkt i borgernes interesser og de tendenser, der opleves 

inden for idræt og bevægelse.  

Arbejdet med en facilitetsstrategi blev igangsat i forbindelse med udviklingen af Gentofte i bevægelse, 

Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik. Her blev faciliteter og byrum et selvstændigt målområde 

med udviklingen af en facilitetsstrategi som en ønsket indsats. Efterfølgende er en facilitetsstrategi 

ligeledes indskrevet i visionskommunesamarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske 

Gymnastik-og Idrætsforeninger (DGI).  

Den 21. november 2018 blev der afholdt et seminar om facilitetsstrategien for områdets interessenter. Lidt 

over 50 deltagere mødte op for at diskutere mulige målsætninger og indsatser til strategien. Inputs fra 

seminaret er blevet opsamlet og præsenteres for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget d. 30. januar 2019 i 

dagsordenspunkt 1. Herefter vil en tilrettet strategi blive sendt til kommentering blandt brugerne og 

Folkeoplysningsudvalget, inden den skal godkendes politisk. 

Anlæg faciliteter og byrum 

Udbygning af faciliteter til sociale rammer i Maglegårdshallen 

Brugerne af Maglegårdshallen – skole og Hellerup Idræts Klub (HIK) – har gennem en række workshops 

defineret behov og ønsker for indretning af de nye faciliteter. Processen har været præget af en god dialog 

og et ønske om at skabe løsninger, der både er fremtidsrettede og kommer alle til gavn. Den endelige 

prioritering og beskrivelse af funktioner er opnået i enighed. Det næste skridt er inddragelse af rådgivere, 

der skal omsætte brugernes tanker til et byggeprojekt. 

Gentofte Talent- og Eliteråds fokus på talentmiljøer samt puljekriterier 

I forbindelse med genforhandlingen af samarbejdsaftalen omkring eliteidrætskommuneprojektet mellem 

Gentofte Kommune og Team Danmark i perioden 2018 – 2021 blev der etableret et talent- og eliteråd samt 

en arbejdsgruppe med de ni prioriterede idrætsklubber. Gentofte Talent- og Eliteråd består af 

repræsentanter fra idrætsskole, ungdomsuddannelser, idrætsforeninger, Danmarks Idrætsforbund, Team 

Danmark, lokale talenter og Gentofte Kommune. Rådet afholder to årlige møder. På rådets mødet i 

december 2018 var der fokus på understøttelse af de gode talentmiljøer i klubberne og på skole- og 

ungdomsuddannelserne. Derudover blev et af Gentofte Kommunes kriterier for eliteidrætspuljen drøftet 

med henblik på at skabe en rød tråd mellem puljerne til talentmiljøer og elitemiljøer i klubberne.  



                                                                  
 

Øget fokus på talentmiljøer og samarbejde med idrætsforbund i Team Danmarks nye koncept 

Idræt og Fritidsafdelingen i Gentofte Kommune har i efteråret 2018 deltaget i et dialogmøde arrangeret af 

Team Danmark for de kommuner fra Fyn og Sjælland, der indgår i talent- og elitesamarbejdet med Team 

Danmark. Mødet havde til hensigt at drøfte indhold til Team Danmarks støttekoncept for perioden 2021 – 

2024. På mødet blev særligt peget på bedre udvikling af talentmiljøer i henholdsvis idrætsklubber og 

ungdomsuddannelserne for at støtte atleter i bestræbelserne på at håndtere både sport og studier. 

Derudover blev der lagt op til øget fokus på kommuners samarbejde med forbundene. 

Kobling af Play and Learn og En times motion 

Den 21. november 2018 blev der afholdt en Kick off konference for det nye uddannelsesforløb i dagtilbud 

og indskoling om Play and Learn. Konferencen koblede leg og læring på engelsk med bevægelse. 

Idrætspædagog Jesper Pedersen fra MOtivaTION demonstrerede, hvordan man med enkle greb kan få 

bevægelse ind i læring både i dagtilbud og skole. Demonstrationen tog udgangspunkt i Leg på streg 

konceptet, som er bevægelsesaktiviteter til dansk- og matematikundervisningen. Derved fik pædagogiske 

medarbejdere også genopfrisket de redskaber, der er til rådighed for at koble faglig læring med bevægelse.  

Hockey i børnehaverne 

I samarbejde med Dansk Hockey Union og Gentofte Hockey Klub (GHK) er der iværksat forløb med hockey i 

tre forskellige børnehaver i Gentofte Kommune (Dragen, Brobækhus og Vældegården). Forløbet havde 

opstart i uge 43 og løb over seks uger. Det er planen, at der skal arrangeres et event for alle tre børnehaver 

på GHK´s bane i foråret 2019. 

Forløbet tager udgangspunkt i Dansk Hockey Unions koncept ’Hockey og Leg i børnehaverne’. Konceptet er 

udviklet, så der er mulighed for at arbejde med alle seks læreplanstemaer på dagtilbudsområdet (Alsidig 

personlig udvikling, Sociale kompetencer, Natur, Udeliv og science, Kommunikation og sprog, Kultur, 

æstetik og fællesskab samt Krop, sanser og bevægelse). 

Idræts- og bevægelsesaktiviteter for seniorer og småbørnsfamilier 

Gennem projektet Gentofte i Bevægelse har Fritid arbejdet med indsatser, der skal få flere seniorer og 

forældre til små børn til at dyrke idræt og motion. Der er blevet iværksat fleksible, sociale og sjove 

aktiviteter i samarbejde med foreninger, selvorganiserede og andre aktører.  

I 4. kvartal 2018 er der igangsat følgende aktiviteter: 

• Seniorvolley – et samarbejde med Gentofte Volley, Ældre Sagen Gentofte, Hjerteforeningen 

Gentofte og Diabetesforeningen Gentofte. 

• Forældretræning - et samarbejde med Kildeskovshallens Fysioterapi. 

• Naturtræning (55+) – et samarbejde med gymnastik forening GIOF. 

Special Sport 

I samarbejde med Espelunden IF fra Rødovre er der - med 50.000 kr. i støtte fra Den fælleskommunale 

pulje - blevet udarbejdet et katalog over idrætstilbud i hele hovedstadsområdet til borgere med særlige 

behov. Kataloget er uddelt i mere end 600 eksemplarer i Gentofte Kommune f.eks. til Søgårdsskolen, 

kompetencecentre, Job- Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC), Idræt på tværs, Sundhedsplejen og 

sagsbehandlere i Børn og Familie mv. Kataloget findes også i en elektronisk version LINK. Initiativet er 

supplement til Gentofte Kommunes egen oversigt over tilsvarende tilbud her i kommunen LINK. 

 

https://indd.adobe.com/view/147f609c-51c0-4247-8f2a-da0bd42389a4
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelse


                                                                  
 

Temaaften om Facebook 

Fritidsafdelingen afholdt i oktober 2018 to temaaftener om, hvordan foreningerne kan få gavn af Facebook 

og platformens mange muligheder. Formålet med temaaftenerne var at understøtte Gentofte Kommunes 

foreninger i at skabe synlighed overfor borgerne, hvilket er et af fokusområderne i Gentofte Kommunes 

Idræts- og bevægelsespolitik. 

Temaaftenerne er planlagt og gennemført på baggrund af henvendelser fra foreninger. Synlighed er vigtigt 

for foreningerne i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, og Facebook er en rigtig god platform 

til dette. Desuden kan Facebook også anvendes til at fastholde eksisterende fællesskaber og medlemmer. 

Visionskommune 

Den 13. december 2018 mødtes den politiske følgegruppe for visionskommunesamarbejdet. Følgegruppen 

drøftede input til kommissorie for det kommende opgaveudvalg for En Times Motion. Derudover 

diskuterede gruppen den kommende indsats rettet mod unge, ungdomsuddannelser og fællesskaber.  

Kendskabet til Bevæg dig for livet og Visionskommunesamarbejdet er ikke så stort trods 

informationskampagner og kommunikation på forskellige niveauer. For at imødekomme dette, 

organiserede Bevæg dig for livet en speeddatingsession, hvor specialforbund kunne mødes med 

projektledere i visionskommunerne og kortlægge potentialer for samarbejder. Gentofte Kommune er især 

interesseret i at udvikle foreningsfitness og se på muligheder for at understøtte vandsporten.  

DIF og DGI har etableret en fælles pulje til at understøtte foreningslivet. Flere foreninger i Gentofte 

Kommune har søgt og fået midler til forskellige udviklingsprojekter LINK. 

 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
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Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommende fire møder  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

 At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

 At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

 At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Maj 2019 August 2019 November 2019 Februar 2020 

Sted: Hellerupvej 22 
Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 
rundvisning på Hellerupvej med 
fokus på relevante aktiviteter og 
faciliteter for KUF. 
Kl. 17.00-18.00: Dialogmøde med 
unge 
Kl. 18:00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Gentofte Rådhus 
Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde 
 

Sted: Ordruphallen 
Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 
rundvisning i Ordruphallen. 
Kl. 17.00-18.00 
Dialogmøde med SIG 
Kl. 18:00-20.00: Ordinært møde 

Sted: Garderhøjfortet 
Kl. 16.15-16.45: Tilbud om 
rundvisning i Musikbunkeren 
Kl. 17.00-18.00: Dialog med 
kulturaktører 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Tema: Unge 
 
Temadrøftelse:  Unge  
 
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 

Tema:  Kultur 
 
Temadrøftelse: Politiske 
prioriteringer i forlængelse af 
kulturpolitikken 
  
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 
 
Andet 

 Status på psykiatriprojekterne 

Tema: Idræt og Fritid 
 
Temadrøftelse: Idræts og 
Bevægelsespolitikken og 
visionskommunearbejdet 
 
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 

Tema: Kultur 
 
Statusrapport: Kulturpolitikken 
”Sammen om kulturen”  
 
Kvartalsrapportering 

 Kvartalsrapport inkl. opfølgning på 
tværgående politikker 
Udover det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold.  
Under udvalgsstatus: 
 
Principper og kriterier 
 
Andet 

 Status på 
sundhedshandleplanerne  

 
Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde. Opdateret januar 2019 

Forslag til temadrøftelser på kommende møder i Kultur- Unge- og Fritidsudvalget 
 Politiske prioriteringer i forlængelse af kulturpolitikken – bibliotekerne 

 Politiske prioriteringer i forlængelse af kulturpolitikken – kulturinitiativer for børn og unge   

 Idræts og Bevægelsespolitikken og visionskommunearbejdet  

 Redegørelse for initiativer for og tilbud til børn og unge i udsatte positioner på kultur-, unge- og fritidsområdet 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN31/EMN-2015-13542/

	1 (Åben) Drøftelse af udkast til facilitetsstrategi
	Bilag 1: Udkast til facilitetsstrategi
	Bilag 2: Idéer til konkrete indsatser

	2 (Åben) Evaluering af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018
	Bilag 1: Bilag 1 Evaluering af KUF's puljer 2018
	Bilag 2: Bilag 2 Ny evalueringspraksis og erfaringsdeling for puljer

	3 (Åben) Forslag til udvikling og sammensætning af tilbagevendende festivaler
	Bilag 1: Bilag Festivaler og tilbagevendende kulturevents - mellem tradition og fornyelse

	4 (Åben) Opfølgning på styringskoncept Kultur, Unge og Fritid
	Bilag 1: BILAG Oversigt over data til Kultur-Unge-og Fritidsudvalget

	5 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2018
	Bilag 1: Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2018
	Bilag 2: Bilag 2 Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritidsudvalget 4. kvartal 2018 Budbetændringer
	Bilag 3: Bilag 3 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2018 Opfølgning på afsluttede Opgaveudvalg

	6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
	Bilag 1: Årsplan for KUF 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 


