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Indholdsfortegnelse 
 

Kultur- og fritidsudvalget 
 
 

den 05. december 2007 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Godkendelse af Intern Niveau 1 kontrakt mellem Kultur- og 
Fritidsudvalget og Skole og Fritid om idræt og fritid i 2008

2 Omfordeling af undervisniningstilskud til lokaletilskud 2007
3 Anlægsbevilling på 49.000 kr. til Tattersall til renovering af ridebunde
4 Intern Kontrakt mellem Kultur og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek
5 Ansøgning fra Gentofte Kino om forøget tilskud

6 Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til at afvikle Gentofte Mesterskaber 
i Rock 2008

7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

8 Ordrupdal Rideklub
9 Gentofte Sportspark, OPP 2007-08
10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
1  Åbent   Godkendelse af Intern Niveau 1 kontrakt mellem Kultur- og 
Fritidsudvalget og Skole og Fritid om idræt og fritid i 2008 
 
042352-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
Kontrakten godkendt med følgende rettelser: 
- Der indsættes et punkt 5 på side 2 omhandlende Elitekommune 
- Klubrumspuljen indføres som ekstra succeskriterium under Fysiske rammer. 

 
 
           

Resumé
Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for 
Kommunalbestyrelsen målsætninger på de enkelte opgaveområder. Dette er den 
første niveau 1 kontrakt på målområdet ”skole og fritid” indenfor Kultur og 
Fritidsudvalget.  

Baggrund
Denne interne kontrakt dækker målområdet ”skole og fritid”. Kontrakten indgås mellem 
Kultur- og Fritidsudvalget, ved udvalgsformanden og direktøren for Skole og Fritid, som 
er administrativ ansvarlig for målområdet. Kontrakten kan kun ændres af Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

Formålet med den interne kontraktsyring mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Skole og 
Fritid er: 

� At styrke udmøntningen af Gentofte Planen på målområdet ved at omsætte 
visionen og de overordnede politiske mål til konkret indsatser, som skal være 
styrende for Skole og Fritids arbejde.  

� At styrke dialogen og forventningsafstemningen mellem kontraktparterne og sikre 
fælles fokus på målområdets strategiske udvikling.  

Kontrakten er gældende for 2008, men rækker også længere frem. Parterne ønsker 
imidlertid at betragte kontrakten som en dynamisk aftale, der kan justeres undervejs, 
hvis der opstår behov for det. Der vil blive udarbejdet en ny kontrakt i slutningen af 
2008 i forlængelse af vedtagelsen af Gentofte Plan 2009. 

Vurdering
Det er Skole og Fritids vurdering, at den justerede kontrakt opfylder målsætningerne 
for interne kontrakter på Skole og Fritids område. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At niveau 1 kontrakten for Skole og Fritid godkendes. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
2  Åbent   Omfordeling af undervisniningstilskud til lokaletilskud 2007 
 
045914-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
Drøftet. 
Omfordeling af de ikke-forbrugte undervisningsmidler til lokaletilskud for 2007 
godkendes. 

 
 

Bilag Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Skole og Fritid om 
idræt og fritid i 2008. Endelig version

Åben i 
Captia

Resumé
Aftenskolerne  fremførte et ønske på Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. oktober 
2007 om overførsel af "ikke forbrugte midler " fra undervisningstilskuddet 2007 til 
lokaletilskudspuljen til fordeling og udbetaling til aftenskolerne på i alt kr. 350. 000. 
Folkeoplysningsudvalget udsatte sagen på mødet og det blev aftalt at Forvaltningen 
undersøger mulighederne for den foreslåede omfordeling. Sagen forelægges for 
Kultur- og Fritidsudvalget. 

Baggrund
Baggunden for aftenskolernes ønske om en overførsel af overskuddet fra 
Undervisningstilskuddet til lokaletilskuddet skal ses i lyset af at rammebevillingen til 
undervisning ikke er forbrugt i 2007 men at der er et overskud på 350.000 kr. Skolerne 
har tidligere fået bevilget overskuddet fra undervisningstilskuddet til lokaletilskud. 

Vurdering
Det er forvaltningens vurdering at der ikke er lovmæssige problemstillinger ved den 
ønskede omfordeling. Det er en politisk vurdering om man ønsker en omfordeling fra 
undervisningstilskud til lokaletilskud. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til  Kultur- og Fritidsudvalget: 

At aftenskolernes ønske om en omfordelingen af de ikke-forbrugte undervisningsmidler 
til lokaletilskud for 2007 og fremadrettet for 2008 drøftes. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
3  Åbent   Anlægsbevilling på 49.000 kr. til Tattersall til renovering af ridebunde 
 
045647-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 

Resumé
Tattersall Pony Rideklub ansøger i brev af 21. september 2007 om tilskud til 
renovering af ridebunde på deres indendørs- og udendørs ridebaner. 

Sportsgruppen har behandlet ansøgningen på deres møde den 12. november 2007 og 
anbefaler den til politisk behandling. 

Baggrund
Som klubben beskriver bliver ridebunde trampet i stykker efter et vist tidsrum, således 
at den fjedrende virkning gradvis forsvinder, til skade for hestene og med forøget 
støvgene til gene for ryttere og tilskuere.    

Ansøgning fra Tattersall samt tilbud er vedlagt som bilag. 

Vurdering
Sportsgruppen anbefaler, at der bevilges tilskud til Tattersalls ansøgning om 
ridebanerenovering, gruppen er positiv overfor tilskud til en maskine til vedligeholdelse 
af ridebanerne, men ønsker at se et tilbud.   

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der bevilges 49.000 kr. til Tattersall Pony Rideklub til renovering af deres inden- og 
udendørs ridebane med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb for 2007, Klubrum m.v., idrætsanlæg. 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
4  Åbent   Intern Kontrakt mellem Kultur og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 
 
045717-2007 
  

 

 

Bilag Ansøgning Tattersall Pony Rideklub vedrørende tilskud til renovering 
af ridebunde

Åben i 
Captia

Resumé
Der skal indgås kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 
perioden 2008 - 2009.  

Baggrund
Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for 
Kommunalbestyrelsens målsætninger på de enkelte opgaveområder. 

Formålet med kontrakten er: 

� At styrke dialogen og forventningsafstemningen mellem kontraktparterne  

� At styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Planen i forvaltningen og på det 
decentrale niveau, hvor den konkrete service leveres til borgerne  

� At fremme sammenkædningen af økonomi, indhold og kvalitet i serviceydelserne 

Den interne kontrakt beskriver vision, kvalitetsmål og udviklingsindsatser for kulturområdet i 
perioden 1.1. 2008 - 31.12. 2009. Kontrakten er første Niveau 1-kontrakt på kulturområdet som 
følge af den generelle indførelse af kontraktstyring i Gentofte Kommune. 

Kultur- og Fritidsudvalget har i foråret 2007 gennemført en række dialogmøder med fritids- og 
kulturinstitutionerne, hvor de væsentlgiste udfordringer på områderne belv drøftet. 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 15.08.2007 (pkt.4) udkast til intern kontrakt 
for Kultur- og Bibliotek. Med udgangspunkt i denne drøftelse har Kultur og Bibliotek 
gennemført en række dialogmøder med de kulturinsitutioner, som Kulturdirektøren skal indgå 
Niveau-2 kontrakter eller udviklingsaftaler med. 

Succeskriterierne er afstemt med kulturinstitutionerne, og nøgleindikatorer for alle 
kulturinstituionerne indgår nu i den kontrakt, der skal indgås mellem Kultur- og Fritidsudvalget 
og Kultur og Bibliotek. 

Såvel kontrakten mellem Kultur og Fritidsudvalget og direktøren (niveau 1 kontrakt) samt 
direktørens kontrakter og udviklingsaftaler med institutionerne (niveau 2 kontrakter) træder i 
kraft med virkning fra 1. januar 2008.   

  

Vurdering
Den Interne Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek vil i høj grad sikre 
overensstemmelse mellem de politiske mål i Gentofte Planen og de konkrete aktiviteter, der 
igangsættes. De politiske mål og succeskriterier i kontrakten har været grundlag for Kultur og 
Biblioteks dialog med kulturinstitutionerne samt de kontrakter og 
udviklingsaftaler kulturdirektøren indgår med kulturinstitutionerne.    

Kontrakten sikrer således, at der holdes fast i de overordnede linier på området, og at 
der gives de bedst mulige rammer for kulturinstitutionerne til at levere kvalitetsydelser til 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
Kontrakten blev godkendt med følgende tilføjelse: Der udarbejdes et forslag til at 
udvikle et oplevelsescenter på Garderhøjfortet i forbindelse med renoveringen af 
Københavns Befæstning. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
5  Åbent   Ansøgning fra Gentofte Kino om forøget tilskud 
 
046396-2007 
  

 

borgerne.  

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget:    

At Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek godkendes. 

Bilag Kontrakt Niveau 1FINAL Åben i Captia

Resumé
Gentofte Kino ansøger om en forhøjelse af det kommunale tilskud til biografen. 

Baggrund

Gentofte Kino har hver år siden budgetåret 2000 modtaget 350.000 kr. i tilskud til investeringer 
i fornyelse og istandsættelse af biografen. 

Gentofte Kino ansøger nu om 200.000 kr. ekstra i driftstilskud for budgetår 2007, samt at 
Gentofte Kommune overtager lejemålet og betaler Gentofte Kinos udgifter til husleje, lys og 
varme, estimeret ud fra de kendte nuværende udgifter til ca. 550.000 kr. om året fra og med 
2008. 
  
Desuden beskriver Gentofte Kino i ansøgningen behovet for i 2008 at etablere en sal 2. Det vil 
efter biografens vurdering betyde et større udbud af kvalitetsfilm. En sal 2 vil gøre det muligt at 
vise filmene i en længere periode til gavn for publikum, og dermed vil det efter biografens 
vurdering være mere attraktivt for filmselskaberne at tilbyde de nye film til biografen. 
  
Ansøgningen begrundes i et fald i antal solgte billetter på 10.000 over de sidste to år. 
Likviditeten er efter Gentofte Kinos vurdering så dårlig, at der er problemer med finansiering af 
nye initiativer og vedligeholdelse. 
  
Kultur- og Fritidsudvalget har hvert år siden 2001 behandlet Gentofte Kinos regnskaber og 
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Beslutning 

budgetter og senest på mødet den 11. april 2007 (pkt. 7) samt mødet den 5. april 2006 (pkt. 
3).  I forbindelse med behandlingen af regnskab 2005 på mødet den 5. april 2006 fremlagde 
Gentofte Kino et budget for 2006, hvor resultatet forventedes at blive et minus på 316.000 kr. 
Resultatet blev et overskud på 53.615 kr. Tilsvarende forventedes budget 2005 at vise et 
minus på 236.400 kr og resultatet blev et overskud på 33.612 kr.  
  
Ifølge budget 2006 forventede Gentofte Kino at investere 300.000 kr. til ny belysning og 
isolering af døre. Efter modtagelsen af ovenstående ansøgning er der indhentet yderligere 
oplysninger vedr. regnskabet, hvor Gentofte Kommunes tilskud er bogført under ”Øvrige 
indtægter” og anvendt til at finansiere driften.  Der er anvendt 99.500 kr. til reparationer og 
mindre anskaffelser. 
  
Gentofte Kino har til og med regnskab 2004 gennemført en gennemgående renovering i form 
af nyt lærred, fremvisningsanlæg og projektor, caféfaciliteter, men også indretning af pejs, 
akvarium og omklædningsrum.  
  
Gentofte Kino har hvert år siden budget 2004 søgt om at forhøje tilskuddet til 400.000 kr.  Der 
er aldrig modtaget et revideret regnskab fra Gentofte Kino. 

Vurdering
Gentofte Kino er den eneste biograf i Gentofte Kommune, og dermed en vigtig del af det 
kulturelle tilbud til kommunens borgere.  
  
Sammenlignet med andre biografer virker det sandsynligt, at det kan være vanskeligt at drive 
en biograf med kun én sal uden et kommunalt tilskud.  
  
Beslutter udvalget, at der skal ydes et øget tilskud i 2007 og et forhøjet driftstilskud fra 2008 
anbefales det at knytte følgende krav til bevillingen 
  

� At driftstilskuddet forøges til 550.000 kr. og ikke gøres variabel i forhold til Gentofte 
Kinos udgifter til husleje, elektricitet og varme.  

� At driftstilskuddet udbetales i månedlige rater á 45.834 kr.  
� At tilskuddet bortfalder, hvis Gentofte Kino overdrages eller sælges til anden side    
� At det årlige regnskab revideres.  
� At regnskab og årsrapport indeholder en specifikation af antal solgte billetter, antal 

særarrangementer og antal deltagere i arrangementerne, oplistning af særarrangement 
og antal premierefilm.  

� At biografejerens og nært beslægtede personers økonomiske engagement i biografen i 
form af løn, honorarer og fri bil fremgår af det reviderede regnskab.  

� At årets investeringer i fornyelser og istandsættelser fremgår af det reviderede regnskab 
og årsberetningen. 

  
Et øget driftstilskud på 200.000 kr i 2007 kan finansieres over mindreforbrugte midler til 
Aktivitetshuset.  
  
Et øget driftstilskud på 200.000 kr i 2008 kan finansieres over forventet mindreforbrug til 
Aktivitetshuset. Der er på budget 2008 afsat 400.000 kr til drift af Aktivitetshuset, som er 
planlagt til at åbne efteråret 2008. Alternativt kan beløbet finansieres over Tilskud til kulturelle 
aktiviteter.  
  
Fra budget 2009 indarbejdes den forøgede driftsbevilling i budgettet.   

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til kultur- og Fritidsudvalget: 

At sagen drøftes. 
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Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge 200.000 kr. ekstra i tilskud i 2007 
og yderligere 200.000 kr. i 2008 med finansiel dækning over mindreforbrugte 
midler til Aktivitetshuset. Til bevillingen knyttes de i dagsordenspunktet nævnte 
krav samt et krav om at tilbagebetale det ekstra tilskud i 2007 forholdsmssigt 
(svarende til antal måneder biografen ejes af anden ejer), hvis biografen sælges i 
2008. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
6  Åbent   Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til at afvikle Gentofte 
Mesterskaber i Rock 2008 
 
046395-2007 
  

 

Bilag Gentofte Kino Åben i Captia

Resumé
En tværkommunal projektgruppe ansøger om tilskud til afvikling af Gentofte 
Mesterskaberne i Rock 2008. Der ansøges om 90.000 kr. 

Baggrund

Gentofte Mesterskaberne i Rock (GM i Rock) er konkurrencen, der er åben for alle 
rytmiske genrer - fra rock, punk, funk og pop til metal, techno, electronica, trip-hop og 
hip-hop. GM i Rock er for den, som vil prøve at stå i spotlightet, spille foran et stort 
publikum - og være stjerne for en dag. GM i Rock afholdes i en hyggelig atmosfære, 
hvor man kan afprøve sit musikalske talent og konkurrere med jævnaldrende i 
professionelle rammer. Der er flotte præmier til vinderne. For at deltage skal man være 
mellem 10 og 22 år og bo eller gå i skole i Gentofte Kommune.  
  
GM i Rock består af 2 konkurrence for henholdsvis 10-14 årige og 15 – 22 årige. På 
baggrund af demobånd samt audition for de ældste udvælges 12 bands til at deltage.  
  
Konkurrencen finder sted lørdag den 26. april 2008.  
  
GM i Rock er blevet en populær tradition, der havde10-års jubilæum i 2007, og således 
vil blive afviklet for 11. gang. I år vil der foruden præmier til de bedste bands være 
præmier til den bedste guitarist, trommeslager, bassist m.v. i hver aldersgruppe. 
Kommunens unge ser frem til at deltage både som aktive deltagere i selve 
konkurrencen og som tilskuere.   
  
Erfaringsmæssigt tilmelder der sig ca. 20- 30 bands, hvoraf 12 bands udvælges til at 
konkurrere live. En række af de yngste bands udspringer af Fritidscentrenes 
samspilshold. Til koncerten kommer der ca. 500 tilhørere. 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
7  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
049903-2006 
  

  
På Kulturpuljen 2007 resterer 6.770 kr. Det er imidlertid af betydning for arrangørerne, 
at der træffes beslutning om tilskud til arrangementet allerede nu af hensyn til 
planlægningen. 

Vurdering
GM i Rock har til formål, at tilskynde de unge i Kommunen til at arbejde seriøst med 
deres musikudfoldelse, både individuelt og kollektivt i en længere periode under 
øvefasen hen imod selve koncerten. Der lægges vægt på de unges egen deltagelse og 
styrkelse af glæden ved musikalsk udfoldelse. Konkurrencen giver de unge mulighed 
for at optræde live for et publikum og vinde præmier. 
  
GM i Rock er et velfungerende tilbud, der understøtter udviklingen af det rytmiske 
musikliv i Gentofte samt værdien i Børne- og Ungepolitikken: Børn og unge har ret til 
en alsidig udvikling - børn og unge skal gives de bedste muligheder for at udtrykke og 
udvikle sig svarende til deres alder - intellektuelt, kulturelt og kropsligt. 
  
Af budgettet for GM i Rock 2008 fremgår, at forventes et forbrug på 15.000 kr. til 
dommere. Det er vurderingen, at antallet af dommere kan nedbringes til 5, der hver 
skal påregnes et honorar på 2.000 kr. i alt 10.000 kr. Desuden finansieres udgifterne 
på 2000 kr. til medhjælp via Fritidscentrene. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At der bevilges et tilskud på 83.000 kr. til Gentofte Mesterskaberne i Rock 2008 med 
finansiel dækning over Kulturpuljen 2008. 

Bilag GM i Rock evaluering 2007 + ansøgning 2008 Åben i Captia
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007 
 
A) BygOp 
Den oprindelige plan var, at forslag til priotering af BygOp-midlerne for 2008 samt 
ansøgning om anlægsbevilling skulle forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelse i december 2007. 
Dette punkt forelægges imidlertid først i januar 2008, bl.a. da der er arbejdet på 
vurdering af konsekvenser af klimaudfordringer på 
bygningsgenopretningsprojektet.  
 
B) Formanden orienterede om et konstruktivet møde med SIF om tennishallen. 
 
C) Integrationsudvalget foreslår, at 5-10% af billetterne til arrangementer, hvor 
kulturpuljen yder tilskud, tilbydes vederlagsfrit til Netværkshusets brugere. 
Kultur- og Fritidsudvalget behandler et punkt vedr. dette på mødet den 16. januar 
2008.  
 
D) Som tidligere meddelt på udvalgets møde den 7. november 2007 har projektet 
bag renoveringen af Københavns Befæstning udvalgt i alt 16 projekter og heraf 3 
i Gentofte Kommune. De deltagende kommuner har holdt et møde, og 
efterfølgende er der sendt et brev fra Brøndby, Gladsaxe, Hvidovre, Rødovre, 
Lyngby-Tårbæk og Gentofte kommuner til Købehavns Befæstning hvori det 
præciseres 1) at kommunerne ved deltagelse i projektet ikke påtager sig 
økonomiske drifts- og anlægsmæssige forpligtelser udover, hvad der eksplicit 
med beløbsangivelse er indeholdt i de endelige projektansøgninger samt 2) at det 
ved projekter, hvor flere kommuner i fællesskab finansierer driften af en opgave, 
på forhånd skal være aftalt, hvordan udgifterne fordeles mellem de pågældende 
kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede at der arbejdes videre med et 
konkret forslag.  
 
E) Skole og Fritid orienterede om at Bettina Honoré fra Hellerup Sejlklub har 
kvalificeret sig til OL i Beijing sommeren 2008 i RS:X (vindsurfing). 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
8  Lukket   Ordrupdal Rideklub 
 
 
  

Beslutning 
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Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
9  Lukket   Gentofte Sportspark, OPP 2007-08 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. december 2007 
 
 
10  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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