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Side 3 

1 (Åben) Statusrapport Kultur 2020 -2021 
  
Sags ID: EMN-2021-06141 

 

Resumé 

Statusrapport for kulturområdet for perioden 1. januar 2020 til 30. september 2021 fremlægges til 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets orientering.   
 
Baggrund 

På nærværende møde gives en status på kulturområdet for 2020 og de tre første kvartaler af 2021 
i Gentofte Kommune i henhold til Sammen om kulturen – kulturpolitik for Gentofte Kommune og 
den underliggende vision: ”Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv 
udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.”  
 
Kulturpolitikken blev udarbejdet af et opgaveudvalg og vedtaget i juni 2018. 
 
Den vedhæftede statusrapport giver en kort afrapportering på områdets aktiviteter i perioden i tekst 
og tal, udpeger centrale udviklingsperspektiver, og giver et overblik over, hvordan områdets 
institutioner, indsatser og tværgående initiativer samlet set arbejder med kulturpolitikken som 
pejlemærke. 
 
Overordnet set kan det konkluderes, at kulturområdet i 2020 og 2021 har arbejdet ud fra 
kulturpolitikkens vision og værdier.  
 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage statusrapporten for kultur 2020-2021 til efterretning.   
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Statusrapport KULTUR 2020 -2021 (4225313 - EMN-2021-06141) 

 
 

2 (Åben) Nye mål og indsatser for idræts- og bevægelsespolitikken 
  
Sags ID: EMN-2021-06637 

 

Resumé 



 

Side 4 

Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik Gentofte i Bevægelse blev vedtaget i 2017 og 
er en 12-årig ramme for udvikling af idræts- og bevægelsesområdet frem til 2029. Hvert fjerde år 
skal politikken genbesøges med henblik på eventuel tilpasning og sikring af kvalitet i det fortsatte 
arbejde.  

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes anden idræts- og bevægelsespolitik Gentofte i Bevægelse blev udarbejdet i 
2017 af Opgaveudvalg Ny Idræts- og bevægelsespolitik. Politikken består af en overordnet vision, 
samt fem fokusområder, der tilsammen rammer alle elementer ind vedrørende bevægelse for alle 
borgere i Gentofte Kommune. Visionen lyder: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. 
Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.” 
 
De fem fokusområder er 

• Foreningsidræt 

• Et mangfoldigt idrætsliv 

• Faciliteter og byrum 

• Talent og eliteidræt 

• Partnerskaber 
 
Politikken har fungeret i fire år og blev evalueret af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) i starten af 
2021. Evalueringen blev forelagt på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgsmødet den 18. august, pkt. 1. 
Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken samt identificere 
eventuelle muligheder for at prioritere eller skærpe indsatserne inden for de fem fokusområder. 
 
Den 10. september 2021 i forbindelse med dialogarrangementet Gentofte Mødes deltog borgere, 
foreninger og andre relevante aktører i en drøftelse af status på idræts- og bevægelsespolitikken 
samt perspektiverne for de næste fire år. IDANs evaluering blev præsenteret og dannede 
baggrund for fem workshops, hvor deltagerne drøftede de væsentligste perspektiver for de fem 
fokusområder.  
 
IDANs evaluering og idrættens aktørers diskussioner og input til Gentofte i Bevægelse 2021-2025 
danner dermed grundlaget for Fritidsafdelingens formulering af overordnede mål for de fire næste 
år samt konkrete indsatser for fokusområderne (se bilag 1). 
  
De foreslåede overordnede mål er: 
I 2025 skal 48% af borgerne i Gentofte Kommune være medlem af en idrætsforening, og 79% af 
borgerne skal angive, at de er fysisk aktive.  
 
Målene er en forlængelse af visionskommunesamarbejdets målsætninger fra 2017-2022. Ifølge det 
Centrale Foreningsregister var foreningsdeltagelsen i 2020 46,4 %, hvilket er en stigning på 5,4 
procentpoint siden 2017, hvor foreningsdeltagelsen var 41%. Fritid ønsker i april 2022 at 
genbesøge målsætningen på 48%, når medlemstal for 2021 bliver offentliggjort. Hvis 
medlemstallene er i fortsat vækst, trods coronapandemien, kan det overvejes at øge målsætningen 
til 49-50%. I 2015 angav 73%, at de var regelmæssigt fysisk aktive i hverdagen, og dette var i 2021 
stadig 73%. Trods den relativt stabile andel af aktive ønsker fritidsafdelingen at fastholde det 
ambitiøse mål på 79%, som også er del af visionskommuneaftalens mål. Andelen af fysisk aktive 
har i hele perioden svinget mellem 71% og 73% med undtagelse af 2020, hvor nedlukningen i 
forbindelse med corona formentlig betød, at andelen steg til 78%.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At målsætningerne for idræts- og bevægelsespolitikken 2021-2025 drøftes og vedtages.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget med bemærkning om, at målet om at 48% af borgerne i Gentofte Kommune skal 
være medlem af en idrætsforening kan justeres, når nye data for medlemmer foreligger. 
 
Bilag 

1. Gentofte i bevaegelse 2017 (4222793 - EMN-2021-06637) 
2. Mål for Gentofte i Bevægelse 2021-2025 (4192570 - EMN-2021-06637) 

 
 

3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-06075 

 

Resumé 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 3. 
kvartal 2021 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3)  

 
Baggrund 

Kultur 
Kulturlivet er genåbnet, og tredje kvartal har igen været præget af et højt aktivitetsniveau med tre 
tilbagevende festivaler i form af Gadeteaterfestivalen, Golden Days og GentofteNatten. Derudover 
har sensommeren også budt på en ambitiøs markering af Øregaard Museums 100-års jubilæum 
og Gentofte Bogdage.  
Børn i Gentofte Kommune har i efteråret kunnet opleve tre forskelligartede forestillinger af høj 
kunstnerisk kvalitet med anerkendte kunstnere i samarbejde med Bellevue Teatret og 
Experimentarium.  
Generelt i er publikumstallet endnu ikke på niveau med tidligere år. Covid-19 har haft væsentlig 
indvirkning på kulturlivet i Gentofte Kommune, hvor kulturinstitutioner og kulturaktører er mærket af 
de negative konsekvenser af nedlukningen samt ændrede publikumsvaner, som endnu ikke er 
normaliserede. 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har derfor besluttet at støtte genåbningen med ekstra midler til 
bl.a. Kulturpuljen. 
 
Unge 
Ungemiljøerne i Byens Hus og Vangede åbnede d. 9. august 2021 for første gang siden marts 
2020 uden restriktioner. I ungemiljøerne ligger der også en stor opgave i at få de unge tilbage til de 
fysiske fællesskaber og i videre omfang ud af de digitale.  
Arbejdet med unge og rusmidler samt præstations- og perfekthedskultur er i fuld gang og blev 
blandt andet debatteret under Gentofte Mødes i Byens Hus.  
 
Fritid  



 

Side 6 

Aktiviteterne på Fritids område er stigende efter den lange nedlukning. Kildeskovshallens 
svømmeafsnit har mange gæster og foreningerne er kommet godt i gang. Der er blevet afholdt 
mesterskabsaften i rådhushallen med 219 inviterede mestre. I forbindelse med arrangementet blev 
den nye 4-årige samarbejdsaftale med Team Danmark underskrevet. Ved Gentofte Mødes blev 
der idrættens aktører inviteret til et oplæg om frivillighed og der blev afholdt workshops for at drøfte 
de kommende fire års idræts- og bevægelsespolitik. Gentofte Kommune er igen med til at udgive 
Specialsport Guiden, som er et katalog over idrætstilbud for borgere med funktionsnedsættelser i 
Region Hovedstaden.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2021 til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod. 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2021 (4225215 - EMN-2021-
06075) 
2. Budgetændringer 3. kvartal 2021 - KUF (4200814 - EMN-2021-06075) 
3. Opfølgning på tidligere opgaveudvalg 3. kvartal 2021 (4198336 - EMN-2021-06075) 

 
 

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2021-00167 

 

Resumé 

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

 
Baggrund 

• Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.  
 

Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022 
Årsplanen for skoleudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere 
emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  

 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
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o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 
indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 

 
Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 
 

• Afsluttende opfølgning på indsatser til unge under corona.  
 

 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning.  
 
Bilag 

1. Årsplan for KUF for 1. til 4. kvartal 2022 (4203061 - EMN-2021-00167) 

 
 

5 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-00541 

 
 

 
 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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