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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
1  Åbent         Status på Børnekulturpuljen 
 
004836-2013 
 
 
Resumé 
Kultur- og Fritidsudvalget ønskede på sit møde den 9. januar 2013 en orientering om 
Børnekulturpuljens retningslinjer. 
 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 18. august 2004 målsætning for samt 
administration af og retningslinjer for uddeling af støtte fra Børnekulturpuljen:  
 
”Målet med Børnekulturpuljen er:  

 At børnene sikres flere og kvalitative kulturelle oplevelser og aktiviteter, herunder mødet 
med professionelle kunstnere inden for billedkunst, sang, dans, animation, musik, teater, og 
lignende. 

 At aktiviteterne bliver en integreret del af hverdagen og understøtter læringsmål/personlig 
udvikling/sociale kompetencer 

 At tiltag koordineres bedre, således at de enkelte aktiviteter og projekter rammer de 
institutioner som kunne have særlig interesse i at få tilbuddet 

 
Administration af uddeling af støtte fra Børnekulturpuljen 
Ansøgninger til Børnekulturpuljen behandles administrativt at Kulturafdelingen, og Kultur- og 
Fritidsudvalget orienteres 2 gange årligt om, hvilke projekter der er givet støtte til. 
 
Til brug for udarbejdelse af projektforslag kan der søges råd hos Børnekulturkonsulenten. 
Kvalitetsniveauet i det enkelte projekt vurderes og godkendes af Børnekulturkonsulenten, der har 
det faglige ansvar, bl.a. i forhold til valg af hvilke professionelle kunstnere, der kan anvendes. 
 
Der informeres om børnekulturpuljen på skoleledermøder, distriktledermøder for daginstitutioner, i 
nyhedsbreve, samt i et skriftligt materiale der udsendes til skoler, institutioner, museer og 
foreninger m.v. 
 
 
Retningslinjer for uddeling af støtte fra Børnekulturpuljen 
  

 Puljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, dagplejere, skoler og 
andre. 

 Der ydes støtte til projekter med børn i alderen 0-12 år. 
 Puljen kan tillige anvendes til koordinerede indkøb af fx koncert- og teateroplevelser, der 

udbydes som ”kulturpakker” til skoler og daginstitutioner 
 Puljen støtter projekter hvor kulturen møder børnene direkte, fx i form af koncert- og 

teateroplevelser, mødet med den professionelle kunstner, samt projekter der styrker 
kendskabet til den lokale kulturarv. 

 Puljen yder 50 % af de samledes udgifter til et projekt. De resterende 50 % dækkes af 
ansøgeren. 

 Puljen kan søges løbende over hele året. 
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 Ansøgeren skal udarbejde en evaluering ved projektets afslutning. 

 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. januar 2005 (pkt. 6) modtog Kultur- og Fritidsudvalget 
en evaluering af Børnekulturpuljen for 2004 og udbad sig en ny status i april 2005. Denne blev 
behandlet på møde den 14. april 2005 (pkt. 11), hvor Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at tilføre 
puljen yderligere 250.000 kr. Den 7. december 2005 (pkt. 12) behandlede Kultur- og 
Fritidsudvalget en evaluering af Børnekulturpuljen for 2005. Siden 2006 har Kultur- og 
Fritidsudvalget modtaget en årlig tilbagemelding fra Børnekulturpuljen i forbindelse med 
evalueringen af Kulturpuljen. I forlængelse af evalueringen bevilges midlerne til det kommende år.  
 
 
Børnekulturpuljen 2010 
Kultur- og Fritidsudvalget møde den 5. januar 2011 (pkt. 4) 
 
Børnekulturpuljens modtog i 2010 to bevillinger fra Kulturpuljen på i alt 245.000 kr.  
En tilbagevendende post på børnekulturpuljens budget er den årligt tilbagevendende 
børnekulturuge, som i 2010 tilbød aktiviteter til 7.900 børn under overskriften ’Trommedans og 
Tigerspring’. I forbindelse med Børnekulturugen blev afviklet et større sangskriverprojekt støttet af 
KODA Skolekontakt, Levende Musik i Skolerne samt Kunstrådet. Børnekulturpuljen har desuden 
støttet kunstprojekter, rytmikforløb, aminationsfilm, børneopera m.m. Det samlede antal børn, som 
deltog i arrangementer støttet af børnekulturpuljen, var 16.541. 
  
Børnekulturpuljen 2011 
Kultur- og Fritidsudvalget den 4. januar 2012 (pkt. 2) 
 
Børnekulturpuljen modtog 245.000 kr. i 2011 fra Kulturpuljen. Børnekulturpuljen støttede i alt 22 
ansøgninger, samt årets Børnekulturuger, der blev afviklet bl.a. i samarbejde med 
kulturinstitutionerne under Kulturklub Gentofte. Børnekulturpuljen støttede projekter, som indeholdt 
dans, teater, billedkunst, litteratur, musik m.m. I alt ca. 15.000 børn havde i 2011 glæde af 
aktiviteter støttet af Børnekulturpuljen. 

 
Børnekulturpuljen 2012 
Kultur- og Fritidsudvalget 9. januar 2013 (pkt. 1) 
 
Børnekulturpuljen modtog i 250.000 kr. fra Kulturpuljen. Børnekulturpuljen har i år støttet 
Børnekulturugerne og 19 ansøgninger til kulturelle aktiviteter for børn i alderen 0-12 år. Samlet har 
i alt 9.900 børn deltaget i aktiviteter støttet af Børnekulturpuljen. Aktiviteterne har været kreative 
workshops, koncerter, eventyryoga, kunstperformance, teater m.m. 
 
Vedlagt bilag med oversigt over de enkelte projekter, der har opnået støtte i 2012 samt 
Børnekulturpuljens flyer. 
 
 
Vurdering 
Kulturafdelingen har i overensstemmelse med retningslinjerne fra 2004 hidtil behandlet alle 
ansøgninger til Børnekulturpuljen. De nuværende retningslinjer har sikret en effektiv og hurtig 
sagsbehandling, hvilket er centralt for langt de fleste ansøgere. Kultur- og Fritidsudvalget har i 
forbindelse med evalueringen af Kulturpuljen modtaget en kort redegørelse for disponeringen af 
Børnekulturpuljen i det pågældende år. Det har medvirket til, at Kultur- og Fritidsudvalget i mindre 
grad har haft indsigt i de enkelte bevillinger fra Børnekulturpuljen end fra Kulturpuljen.  
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Af hensyn til at behandle ansøgninger til Børnekulturpuljen på tilsvarende måde som ansøgninger 
til Kulturpuljen anbefales det, at ansøgninger til Børnekulturpuljen på mere end 10.000 kr. fremover 
skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Det vil for nogle ansøgere medføre en længere 
sagsbehandling samt et krav om større skriftlighed.  
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At ansøgninger til Børnekulturpuljen på mere end 10.000 kr. fremover behandles af Kultur- og 
Fritidsudvalget. 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Godkendt.  

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

 Børnekulturpuljen_flyer 
 Projektoversigt Børnekulturpuljen 2012 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
2  Åbent         KulturMetropolØresund 
 
048783-2012 
 
 
Resumé 
Kultur- og Fritidsudvalget ønskede på sit møde den 6. januar 2013 at modtage en status på de 
fremadrettede aktiviteter i regi af KulturMetropolØresund. På mødet den 28. november 2012 (pkt. 
2) drøftede Kultur- og Fritidsudvalget en status for det første år med KulturMetropolØresund og 
frigav 115.000 kr. fra Kulturpuljen samt 85.000 kr. fra Breddeidrætspuljen til 
KulturMetropolØresund i 2013. 
 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 12. oktober 2011 (pkt. 5), at Gentofte 
Kommune indgår i en 4-årig regional kulturaftale ’KulturMetropolØresund’ for 2012-2015 og 
konkret engagerer sig i videreudviklingen af projekterne: Udvikling og udvidelse af festivaler 
(Festival+), Idrætsevents, Kulturens Motionsdag, Udvikling af rammer for idræt og bevægelse og 
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Projektspace. Gentofte Kommune har forpligtet sig til at afsætte i alt 200.000 kroner pr. år, der 
finansieres med 115.000 kr. fra Kulturpuljen og 85.000 kr. fra Breddeidrætspuljen i 2012, 2013, 
2014 og 2015. 
 
I januar 2012 indgik 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet en fælles kulturaftale, 
KulturMetropolØresund gældende for perioden 2012-15. Baggrunden for engagementet i 
Kulturaftalen ’KulturMetropolØresund’ var, at kulturaftalen skulle skabe et bredere samarbejde på 
tværs af kommunerne og give mulighed for at præsentere borgerne for nogle kulturelle og 
idrætslige tilbud, som Gentofte Kommune ikke har mulighed for at løfte alene.  
 
I vedlagte notat gives en beskrivelse af nye tiltag i 2013 i de projekter, Gentofte Kommune er 
involveret i. 
 
Vurdering 
Helt overordnet er kulturaftalen modtaget med stor interesse i kredsen af samarbejdspartnere, der 
har store forventninger til samarbejdets resultater på såvel strategisk som praktisk niveau. 
Aftalegrundlaget indeholder en rammebeskrivelse af aftalens projekter. Første år har overordnet 
set været præget af etablering af det konkrete projektsamarbejde samt forberedelse af kommende 
aktiviteter. Projekterne er generelt præget af, at kulturaftalen endnu ikke har fundet balancen 
mellem den kommunale værdi og den regionale satsning, som samarbejdet er udtryk for. Dette må 
betragtes som en naturlig udfordring blandt så stor og forskelligartet kreds af samarbejdspartnere.  
 
Kulturaftalen udgør fortsat en vigtig platform for samarbejde. I 2013 skal der arbejdes målrettet 
med at sikre resultater, der kommer Gentoftes borgere mere direkte til gode.  
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget 
 
At notatet drøftes. 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Drøftet.  
 
Ungekulturen drøftes på et kommende møde i foråret 2013.  

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

 Notat, KulturMetropolØresund 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
3  Åbent         Ansøgning til Gadeteaterfestival 
 
004213-2013 
 
 
Resumé 
Der er modtaget en ansøgning til Kulturpuljen om en gadeteaterfestival i Gentofte i sommeren 
2013. 

 
Baggrund 
To teaterproducenter har etableret en international gadeteaterfestival og inviterer kommuner i 
Danmark til at indgå i festivalen. 

Festivalprogrammet består at ti forestillinger, en dansk og ni internationale, og det er planen, at de 
spiller i ti danske kommuner fra den 1. til den 15. august 2013.  

Festivalen tilbydes Gentofte til en pris af 300.000 kr., hvilket inkluderer de ti forestillinger, teknik, 
udgifter til rejse og ophold for udenlandske artister samt transport. Gentofte Kommune skal sørge 
for planlægning og koordinering, tilladelser i forhold til opførslerne i det offentlige rum, oprydning 
og eventuelt genetablering af de anvendte arealer samt markedsføring. Det anslås, at kræve en 
medarbejder på fuld tid i to måneder, hvilket svarer til en udgift på 90.000 kr. Kulturafdelingen har 
ikke ressourcer til at løfte opgaven, da perioden er sammenfaldende med årets største kulturelle 
begivenheder i Gentofte. Udgifter til markedsføring anslås til 20.000 kr., og den samlede udgift til 
festivalen vil således beløbe sig på 410.000 kr. Forestillingerne er refusionsberettigede, hvorved 
Kulturpuljen vil få 150.000 kr. retur i refusion medio 2014. Nettoudgiften er dermed 260.000 kr.  

Som udgangspunkt er en pris på 30.000 kr. pr. forestilling høj sammenlignet med prisniveauet for 
dansk producerede gadeteater, der typisk ligger på 15.000-20.000 kr. per forestilling før refusion. 

 
Vurdering 
En gadeteaterfestival vil være en nyskabende kulturel aktivitet, som kan udnytte de mange fine 
byrum i kommunen og vil virke overraskende og inspirerende.  

Festvalen skal ifølge planen afsættes til i alt ti kommuner. Begivenheden er således ikke unik for 
Gentofte, og det vurderes derfor, at festivalen alene vil tiltrække et lokalt publikum. Det vurderes, at 
en forestilling vil tiltrække 100-200 publikummer. Den relativt lave estimering af publikumstallet 
skyldes, at forestillingerne afvikles i skolernes sommerferie, hvor mange borgere er bortrejste. Med 
en samlet nettoudgift på 260.000 kr. vil det gennemsnitlige tilskud pr tilskuer ligge væsentligt over 
Kulturpuljens almindelige tilskud. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At ansøgningen afslås. 

 
Beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Vedtaget.  

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

 Henvendelse fra Gadeteaterfestival 
 Oversigt over Kulturpuljen 310113 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til filmforevisning 
 
004838-2013 
 
 
Resumé 
Bernstorff Slot ansøger Kulturpuljen om støtte til filmforevisning af ’En kongelig affære’ i 
forbindelse med Kultur- og Festdagene. 

 
Baggrund 
Bernstorff Slot ønsker at vise filmen ’En kongelig affære’ under åben himmel på Slotspladsen foran 
Bernstorff Slot fredag den 14. juni kl. 22. ’En kongelig affære’ fortæller historien om Christian den 
7., Caroline Mathilde og Struense, og filmens handling udspiller sig i tiden omkring opførelsen af 
Bernstorff Slot.  

Det samlede budget for fremvisningen er på 40.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 17.500 kr. for 
lærred og filmfremviser, 5.000 kr. for fremvisning af film, 5.000 kr. til leje af toiletter, 2.500 kr. til 
tilladelse fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, 1.700 kr. for vagter fra Styrelsen for Slotte 
og Kulturejendomme, 2.500 kr. til samaritter, 900 kr. til P-vagt, 1.200 kr. til renhold, 1.200 kr. til 
teknikere samt 2.500 kr. til uforudsete udgifter. Bernstorff Slot planlægger at finansiere 
arrangementet via tilskud fra Kulturpuljen samt igennem sponsorater og forventer, at 
filmforevisningen vil tiltrække hen ved 2.000 tilskuere. 

Zulu Sommerbio har siden 2005 besøgt Charlottenlund Strand. I årene 2010-2012 har det 
gennemsnitlige publikumstal været omkring 2.600. Zulu Sommerbio modtager ikke tilskud fra 
Gentofte Kommune og stiller i forbindelse med filmforevisningerne en garanti på 50.000 kr. til 
eventuel genopretning af de grønne arealer.  ’En kongelig affære’ blev i 2012 vist til Zulu 
Sommerbio i København, men var ikke på programmet i Charlottenlund, hvor filmene i højere grad 
er målrettet et yngre publikum. Arrangørerne forventer også at gæste Charlottenlund Strand i 
2013, men programmet er ikke endelig fastlagt. 
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Zulu Sommerbio’s film er aktuelle film og ’En kongelig affære’ vil derfor ikke være en del  af 
programmet på Charlottenlund i år. Forevisningen ’En kongelige affære’ ved Bernstorff Slot vil 
sandsynligvis tiltrække et andet publikum end Zulu Sommerbio.  

I forbindelse med Kultur- og Festdagene 2013 etableres et historisk centrum omkring Bernstorff 
Slot, og filmarrangementet kan udgøre et værdifuldt element heri. 

 
Vurdering 
Succesen for en udendørs forevisning af ’En kongelig affære’ vil i høj grad vil være betinget af 
vejret. Endvidere adresserer arrangementet en målgruppe, som ikke i samme udstrækning som 
Zulu Sommerbio’s målgruppe, normalt går til kulturelle arrangementer en fredag aften kl. 22.   

Det er praksis, at bevillinger fra Kulturpuljen ikke overstiger 50 % af det samlede budget, og det 
anbefales derfor, hvis Udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, at støtte arrangementet med 
20.000 kr. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At ansøgningen drøftes. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Godkendt at bevilge 20.000kr. til ansøgningn.  
Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti) stemte imod.  

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

 Filmforevisning af En kongelig affære 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
5  Åbent         Anlægsbevilling til projektering vedr. etablering af café og 
tilgængelighed på Øregaard Museum 
 
004966-2013 
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Resumé 
Restaureringen (fase 2) af Øregård Museum indeholdende indretning af en café i museets anneks 
samt etablering af en elevator. Renoveringen er budgetteret til 10 mio. kr., hvoraf fonde søges om 
medfinansiering til halvdelen af udgifterne. Der ansøges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til 
rådgivning og projektering i forbindelse med projektet. 

Sagen er senest forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012 (pkt.3), hvor skitseprojekt 
vedr. café og tilgængelighed blev godkendt.  

  

 
Baggrund 
Gentofte Kommune gennemførte i 2010 et større renoveringsprojekt (fase 1) på Øregaard 
Museum. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 
2009 et større fondstilskud på 10 mio. kr. til restaurering og modernisering af Øregaard Museum. 
Projektet i 2010 indeholdt renovering og modernisering af hovedbygningen, malerrestaurering af 
havesalen, klimastyring i udstillingssale og magasin, etablering af en pavillon i parken og udvendig 
skiltning. Gentofte Kommune medfinansierede projektet med et tilsvarende beløb, hvorfor det 
samlede budget til projektet var 20 mio. kr. 

Projektet er gennemført, og de nyistandsatte lokaler blev indviet i oktober 2010. Gentofte 
Kommune besluttede, at udskyde en del af projektet til 2013, da det ikke var muligt at opnå 
godkendelse fra den daværende Kulturarvsstyrelse til den foreslåede løsning af 
tilgængelighedsudfordringerne.  Endvidere blev renoveringen af annekset udskudt samt etablering 
af en pavillon i parken i tilknytning til museet.  

 
Vurdering 
Planlægningen af projektet i 2013 herunder økonomi og tid 

Gentofte Ejendomme og Øregaard Museum er nu blevet enige med Kulturstyrelsen om et 
tilgængelighedsprojekt, der kan godkendes. Det betyder, at næste fase af renoveringen af museet, 
som blandt andet omfatter indretning af en café i museets anneks samt etablering af 
tilgængelighed i museet i form af en elevator, nu kan gennemføres. Skitseprojektet blev forlagt 
Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012 (pkt. 3), hvor det blev godkendt. I 
sagsfremlæggelsen fra august er projektets indhold beskrevet i detaljer.  

Gentofte Ejendomme har gennemført udbud vedr. bygherrerådgivning på sagen. Valget er faldet 
på Kent Pedersen Arkitekter.  

Relevante fonde ansøges om støtte til finansiering af halvdelen af budgettet. Den endelige 
afklaring om fondsstøtten forventes først formelt på plads i starten af marts, hvorefter navnene på 
fondene kan offentliggøres.   

Øregaard museum lukker i ombygningsperioden og åbner efter planen med handicapadgang og ny 
cafe i vinteren 2013/2014. Skitsering og udarbejdelse af projektforslag sker i perioden januar – 
marts, udbud gennemføres i april, byggearbejderne i perioden juni-november.  

Projektet forelægges igen for Kultur- og Fritidsudvalget, når der foreligger licitationsresultat. Her 
søges den egentlige anlægsbevilling til projektet.  
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Indstilling 
Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller  
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 
At der anlægsbevilges 500.000 kr. til rådgivning og projektering vedr. renoveringen af Øregaard 
Museum med finansiering over det i investeringsoversigten for 2013 afsatte rådighedsbeløb til 
sagen.   
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Copenhagen 
Towers 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 
Copenhagen Towers (amerikansk fodbold) har besluttet, på baggrund af sportslig succes, at 
deltage i den europæiske turnering EFAF Cup. 
Amerikansk fodbold er i Danmark primært finansieret gennem brugerbetaling og med udgifterne til 
rejser i udlandet ansøges Gentofte Kommune om 30.000 kr. til delvis dækning af klubbens udgifter. 
 
Baggrund 
Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er i indeværende år ikke forbrugt midler af puljen.  
Der ydes højest 30.000 kr. i tilskud pr. år pr. projekt.  
 
Copenhagen Towers har oplyst, at budgettet for deltagelse i turneringen er følgende: 
 
Udgifter: (beregnet ud fra 40 spillere og 5 trænere/holdledere  
  

Turneringsgebyr 9.326 kr. (1.250 EUR) 
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Rejse 45.000 kr. (London tur/retur) 

Indkvartering 13.000 kr. (hotel overnatning) 

Udgifter i alt 71.826 kr.  

Egenbetalingen udgør 41. 826 kr.  

 
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Copenhagen Towers deltagelse i den europæiske turnering EFAF 
Cup bør støttes med 30.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt og motion.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur og Fritidsudvalget: 
 
At der ydes et tilskud på 30.000 kr. til Copenhagen Towers deltagelse i den europæiske turnering 
EFAF Cup. 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Godkendt.  

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

 Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion fra Towers 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
7  Åbent         Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte Volley 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 
Gentofte Volley har kvalificeret sig til finalerunden i de nordiske klubmesterskaber og søger 
Udviklingspuljen, idræt og motion om delvis dækning af udgifterne til deltagelsen. 
Finalerunden foregår i Falkenberg i Sverige. 
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Baggrund 
Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er ikke forbrugt midler af puljen i indeværende år.  
Der ydes højest 30.000 kr. i tilskud pr. år pr. projekt.  
 
Gentofte Volley har oplyst, at budgettet for deltagelse i de nordiske klubmesterskaber er følgende: 

 

Udgifter: 
Transport Gentofte – Falkenberg, tur/retur 21.000 kr.
Forplejning og overnatning for 16 deltagere 12.000 kr.
Ialt 33.000 kr.
 
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Volleys deltagelse i de nordiske klubmesterskaber bør 
støttes med 20.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt og motion.  
 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur og Fritidsudvalget: 
 
At der ydes et tilskud på 20.000 kr. til Gentofte Volleys deltagelse i de nordiske klubmesterskaber 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Godkendt.  

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

 Ansøgning om støtte - gentofte volley 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
8  Åbent         Orientering om samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om 
opførelse af lethal på skateboardbanen Helligdommen 
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015215-2012 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har indgået en aftale med Lokale- og Anlægsfonden om samarbejde 
omkring opførelse af en prototype på en lethal. Lethallen skal med sin fleksible udformning være 
ramme for en stor variation af aktivitetsmuligheder og forene udendørs- og indendørsaktiviteter.  
 
Opførelse af lethallen er budgetteret til 5.000.000 kr. og Gentofte Kommune og Lokale- og 
Anlægsfonden skal hver afholde 2.500.000 kr. af den samlede pris på 5.000.000 kr. 
 
Gentofte Kommune har siden august 2012 været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden omkring 
en prototype på lethal projekteret af arkitektfirmaet Andersen og Sigurdsson. Gennemgang af 
design og funktioner samt dialog med brugergruppen har afdækket, at denne lethal ikke udfylder 
de behov og krav som Gentofte Kommune og brugerne har til en hal. Derfor har Gentofte 
Ejendomme og Børn, Unge og Fritid valgt at stoppe udviklingsprocessen af Andersen og 
Sigurdssons lethal. Børn, Unge og Fritid ønsker fortsat at opføre en lethal på området og har 
ansøgt Lokale- og Anlægsfonden om at der i stedet kan indgåes et samarbejde med tegnestuen 
Vandkunsten.  
 
Baggrund 
Faciliteterne for de selvorganiserede unge på skateboardbanen Helligdommen ved Gentofte 
Stadion skal udvikles og opdateres, så de unge fremover også har gode muligheder for et aktivt 
fritidsliv med bevægelse og idræt.  
Det har været et stort ønske fra de unge selvorganiserede, at få mulighed for aktiv udfoldelse hele 
året, og opførelsen af en lethal vil give de unge et rum, hvor de kan dyrke deres idræt uanset 
vejret.  
 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen i Gentofte Plan 2012, at 
afsætte 7.000.000 kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling af idrætsfaciliteter til selvorganiserede 
udøvere. Efterfølgende er der i Gentofte Plan 2013 afsat 2.500.000 kr. til en lethal på 
Helligdommen.   
 
Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid har gennem dialog med brugere og samarbejde med 
rådgivere arbejdet  med udviklingen af området i løbet af efteråret 2012. Processen har afdækket, 
at det er nødvendigt at arbejde med en anden prototype på en lethal, for at opnå den funktionalitet, 
som der ønskes for området. Tegnestuen Vandkunsten har udviklet en projektbeskrivelse, som 
dækker mange af de behov og krav, der stilles til en lethal på Helligdommen og det er derfor 
hensigtmæssigt, at etablere et samarbejde med henblik på udvikling af denne lethal til 
bevægelsesaktiviteter. Et mindre antal af de centrale brugere er preliminært blevet hørt om deres 
syn på Vandkunstens lethal, og de har alle positivt tilkendegivet, at Vandkunstens lethal er en god 
løsning. På den baggrund har Børn, Unge og Fritid ansøgt Lokale- og Anlægsfonden om støtte til 
et samarbejde med henblik på at opføre tegnestuen Vandkunstens lethal.  
Projektbeskrivelse på tegnestuen Vandkunstens lethal er vedhæftet.  
 
Vurdering 
Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid vurderer, at samarbejdet med Lokale- og 
Anlægsfonden, med henblik på udvikling af tegnestuen Vandkunstens prototype på lethal vil give 
muligheder for den rette dimensionering af inde og udearealer samt være en løsning, som 
rummer fleksible muligheder i forhold til brugergrupper og fremtidig brug.   
  



  Side 15 af 20 
 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 5. september 2012 kl. 17.00 

Punkt 1-2, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 

Økonomiudvalget den 17. september 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 17. september 2012 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012 kl. 18.00 

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.  

 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Bilag 
 Boldladen projektbeskrivelse - Vandkunsten 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
9  Åbent         Sundhedspolitikken 2013-2016 
 
040990-2012 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 sundhedspolitikken "Det hele 
menneske". Politikkens indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012.  

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholder vision og værdier fra den oprindelige 
sundhedspolitik, og fastlægger nye indsatsområder for perioden 2013-2014. Ultimo 2014 beslutter 
Kommunalbestyrelsen indsatsområder for perioden 2015-2016. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en sundhedspolitik for Gentofte Kommune "Det hele 
menneske", Sundhedspolitikken for perioden 2013–2016 tager afsæt i den samme vision og de 
samme værdier. 

Visionen i Sundhedspolitikken er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil 
blandt borgerne i kommunen. 

Sundhedspolitikken bygger på værdierne; opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig 
indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritisk syge borgere, sundhed et fælles ansvar og en 
faglig, kompetent og innovativ indsats. 

I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen hvilke indsatsområder, der i perioden 2013-2014 skal 
understøtte den sundhedspolitiske vision med initiativer indenfor borgerrettet og patientrettet 
forebyggelse samt mental sundhed. 

Der har været afholdt to fællesmøder, den 11.6.12 og den 10.9.12, for Børne- og Skoleudvalgt og 
Socialudvalget, hvor samtlige repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen var inviteret.  

Den politiske proces har taget afsæt i sundhedsprofiler og registeroplysninger fra Gentofte 
Kommune. Disse data er suppleret med evidensbaserede oplysninger om effekter af 
sundhedsindsatser.  

Mødet den 11.6.12 blev indledt med et eksternt oplæg om forebyggelsesstrategier, efterfølgende 
var der en politisk idéudveksling vedrørende indsatsområder i forhold til borgerrettet og 
patientrettet forebyggelse samt mental sundhed. På mødet den 10.9.12 fastlagde politikerne de 
overordnede mål for indsatserne og valgte målgrupper samt forebyggelsesarenaer. 

På baggrund af denne proces har forvaltningen udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik for 2013-
16, der indeholder 8 indsatsområder – 4 indsatsområder vedrørende borgerrettet sundhed med 
fokus på kost, rygning, alkohol og motion, 2 indsatsområder vedrørende mental sundhed og 2 
indsatsområder vedrørende patientrettet forebyggelse. 

Dette forslag blev drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 28.1.2013. 
Bemærkningerne fra mødet er indarbejdet i det endelige forslag til revideret sundhedspolitik, der 
nu forlægges til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
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Forud for Kommunalbestyrelsens drøftelse har udkastet været forelagt Seniorrådet og 
Handicaprådet. Seniorrådet havde ingen bemærkninger til forslaget, mens referatet fra 
Handicaprådets drøftelse var vedlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens temamøde den 
28.1.2013. 

 
Vurdering 
Det vurderes, at indsatsområderne understøtter den politiske vision og værdier, og vil bidrage til, at 

fremme sundheden i Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 
Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek og Teknik og Miljø indstiller 

  

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

  

At Sundhedspolitikken 2013-2016 med indsatsområder for perioden 2013-2014 godkendes. 

  

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 31. januar 2013. 
 
Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Marie Louise Gjern Bistrup 
(udenfor parti) henviser til bemærkninger fremsendt ved mail af 31. januar 2013 til 
Kommunalbestyrelslen. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2013 
 
Godkendt. Bemærkninger indarbejdes. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013. 
 
Vedtaget. Bemærkninger indarbejdes. 

 
Beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Socialudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Sundhedspolitik 2013-2016 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
10  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. 
 
Baggrund 
I perioden 6. februar til 6. marts: 
  

   9. februar: Fernisering på Traneudstillingen ’Fuck Yes’ på Hovedbiblioteket kl. 14 

 19. februar: Evaluering- og opstartsmøde for Kultur- og Festdagene og GentofteNatten i 
Rådhusets kantine kl. 19.30 

 20. februar: Offentlige rundvisninger i bunkeren i Bernstorff Slotshave kl. 17, 18 og 19 

   4. marts: Rundvisning for medlemmer af Kulturklub Gentofte i bunkeren i Bernstorff 
Slotshave kl. 17 

Orientering om fremtidige arrangementer : 

 13. marts: Mesterskabsaften. Gentofte Kommune inviterer de idrætstalenter, der har vundet 
mesterskaber i 2012, til hædring på Rådhuset. Kultur- og Fritidsudvalget modtager en 
invitation i slutningen af februar.  

 11. april: Idrætstopmøde. Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik skal have nye 
mål og indsatser. Alle interessenter inviteres til at komme med bud på indhold og mål. 
Kultur- og Fritidsudvalget modtager en orientering om processen til mødet 6. marts.  

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne. 
 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
11  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
Kultur- og fritidsudvalgets møde den 3. april flyttes til mandag den 8. april 2013.  
 
Præsentation fra DIF-konferencen d. 28. januar, ved formanden for Kultur- og fritidsudvalget 
Michael Fenger medsendes referatet.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013 
 
12  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


