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Indholdsfortegnelse 
 

Kultur- og fritidsudvalget 
 
 

den 16. januar 2008 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Team Danmark Elitekommune
2 Anlægsbevilling til færdiggørelse af Ordrup hal (SKUB)
3 Etablering af midlertidig svømmehal ved Kildeskovshallen
4 orientering om den nye centralbibliotekstruktur
5 Aktivitetshus Gentoftegade 71, Projektforslag
6 Evaluering af Tilskud til Kulturelle Aktiviteter 2007
7 Tilbagemelding vedrørende internationalt kulturarvsprojekt
8 Ansøgning til kulturpuljen om bogstartprojekt

9 Henvendelse fra Integrationsrådet vedrørende deltagelse i kulturelle 
arrangementer

10 Øregård Museum - forprojekt vedr. sikkerhed og istandsættelse

11 Orientering om opgaveportefølje 2008 for Bygningsgenopretning og 
Energiplanen

12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

13
14 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
1  Åbent   Team Danmark Elitekommune 
 
024875-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Vedtaget. 
 
Søren Heisel (A) undlod at stemme. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

Resumé
Gentofte Kommunes fremtidige samarbejde med Team Danmark skal defineres 
gennem den vedlagte 4årige samarbejdsaftale.  

Den nærmere organisering af Gentofte Kommunes arbejde med eliteidræt vil blive 
beskrevet igennem arbejdet i koordinationsudvalgs, hvis kommissorium er at definere 
et kommende eliteråd. Beskivelsen af organiseringen bliver bilag 1 i 
samarbejdsaftalen med Team Danmark. Den skal være udarbejdet senest den 1. juli 
2008. 

Baggrund
Med baggrund i Idræts- og bevægelsespolitikken vedtaget januar 2005 styrkes det 
kommunale samarbejde med foreningsbaseret ikke-kommerciel eliteidræt. Et centralt 
element i styrkelsen af den lokale eliteidræt er et øget samarbejde med Team 
Danmark. Igennem 2007  har Skole og Fritid haft en tæt dialog med Team Danmark, 
der førte til en instilling om at blive Team Danmark Elitekommune. Team Danmarks 
bestyrelse besluttede på deres møde 30. oktober at indgå samarbejde med Gentofte 
Kommune som Team Danmark Elitekommune. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at den foreliggende samarbejdsaftale med Team Danmark 
over 4 år, giver Gentofte Kommune særdeles gode rammer for styrkelse af lokal 
foreningsbaseret eliteidræt, udvikling af talentarbejdet i foreninger og skoler samt giver 
et generelt fokus på idræt og motion i Gentofte Kommune. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur - og Fritidsudvalget: 

At  godkende den foreliggende samarbejdsaftale med Team Danmark. 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
2  Åbent   Anlægsbevilling til færdiggørelse af Ordrup hal (SKUB) 
 
010738-2007 
  

 

 

 

Bilag 3.udkast til samarbejdsaftalte GK-TD Åben i Captia

Resumé
Sagen forelægges med henblik på orientering om projektstade samt godkendelse af 
supplerende anlægsbevilling på 14,3 mio. kroner til gennemførelse af byggeriet af 
multihal og bibliotek på Fredensvej ved Ordrup Park. Den økonomiske ramme for 
projektet udvides hermed til 94,7 mio. kroner inkl. bidrag fra amtet, som udgør 5,6 mio. 
kr. 

Baggrund
På fælles møde i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. 
januar 2007, pkt. 10 - lukket, blev udvalgene orienteret om projektøkonomien samt to 
scenarier for det fortsatte arbejde og de relaterede økonomiske konsekvenser. 
Scenarium 1 angav en opskrivning af den økonomiske ramme fra 70 mio. kroner til 
79,5 mio. kroner, og scenarium 2 angav en opskrivning fra 70 mio. kroner til 74,5 mio. 
kroner. Orienteringen blev drøftet, og projektgruppen blev bedt om at arbejde videre i 
retning af scenarium 1. 
  
På møde i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007, pkt. 12, blev anlægsbevilling på 
10,4 mio. kroner til projektets færdiggørelse bevilget. 
  
Udvalget er siden august måned i statusnotaterne blevet løbende orienteret om, om at 
både tid og økonomi på projektet er under pres, men det er først nu, det er muligt at 
give en samlet vurdering. 

Vurdering
Byggeriet af bibliotek og hal ved Ordrup Park skrider planmæssigt fremad i henhold til 
gældende tidsplan. Husets arkitektoniske kvaliteter bliver hele tiden tydeligere både 
inde og ude. Husets ydre form står nu skarpt, og de første facadeplader er blevet 
monteret. Det bliver en meget flot bygning! 
  
Tidsplanen for byggeriet har aflevering ultimo april 2008, hvorefter sædvanlig 
mangelgennemgang følger. Derudover vil færdiggørelsen af udeområderne være 
vejrafhængigt. Der er blandt brugerne (Ordrup Skole, Ordrup Bibliotek og Ordrup 
Gymnasium) enighed om, at perioden fra husets færdiggørelse og frem til 
sommerferien benyttes til indflytning. Særligt biblioteket står her over for et større 
indflytningsprojekt. Egentlig ibrugtagning vil således ske ved skolestart efter 
sommerferien 2008.  
  
Projektets økonomi udfordres desværre fortsat af byggeriets kompleksitet samt de 
vanskelige betingelser på markedet, hvor forholdet mellem udbud og efterspørgsel 
forringer manøvremulighederne væsentligt. Notat med gennemgang af 
projektøkonomien er vedlagt som bilag 1.  

Indstilling
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Søren Heisel (A) og Eva Hvidt (B) tog forbehold. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
3  Åbent   Etablering af midlertidig svømmehal ved Kildeskovshallen 
 
005320-2006 
  

 

Projektgruppen indstiller  
 
Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen: 
  

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 14,3 mio. kroner til 
gennemførelse af byggeriet af multihal og bibliotek på  
Fredensvej ved Ordrup Park. 

2. At finansieringen af den supplerende bevilling på 14,3 mio. kroner finansieres 
over SKUBs rådighedsbeløb for 2008. 

3. At de økonomiske konsekvenser for Skubs rådighedsbeløb tages op i forbindelse 
med Gentofte Plan 2009. 

Bilag Bilag 1 - Notat - Ordrup bibliotek og hal januar 2008 Åben i 
Captia

Bilag Bilag 2 - Ordrup multihal og bibliotek politiske behandling pr. januar 
2008

Åben i 
Captia

Bilag Bilag 3 - FIE Ordrup hal og Bibliotek 08-01-2008 - FORTROLIGT Åben i 
Captia

Bilag Bilag 4 - Oversigt rådgivningsudgifter incl. Ordrup Hal - 08-01-2008 - 
FORTROLIGT

Åben i 
Captia

Resumé
I forlængelse af anlægsbevillingen for renoveringsprojektet vedr. Kildeskovshallen 
forelægges udvidede åbningstider, genhusningsscenarier og taksfastsættelse i 
renoveringsperioden. 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede på mødet 26. november 2007, punkt 6, 
63.285 mio. kr. til istandsættelsesprojekt på Kildeskovhallen (IP08) med 14 stemmer 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Pkt. 1-4: Udsat. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

for (C,B,A,T,F) medens 2 (V) undlod at stemme. I forlængelse af sag om 
anlægsbevilling er der indhentet konkret tilbud på etablering og drift af mobilt bassin i 
boblehal, ligesom der er set på muligheden for udvidet åbningstid og konsekvenser for 
brugerne i svømmehallen. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer at åbningstiden kan udvides i renoveringsperioden for at 
forøge kapaciteten for de uorganiserede brugere. Der er to klubber SUG (Skovshoved 
Undersøiske Gruppe) og LUK (Lyngby Udspringsklub, Gentofte Afdeling), der ikke kan 
gennemføre deres aktiviteter i renoveringsperioden. 

Det vil være muligt at genhuse GKS (Gentofte Svømmeklub) i Søgårdsskolens 
svømmebassin. 

Det vil være muligt at øge kapaciteten med særlig henblik på de offentlige brugere, der 
normalt bruger legebassinet, i renoveringsperioden ved at leje et mobilt bassin, som 
kan opstilles på arealet nord for 50-meter hallen, med sluseforbindelse for 
gennemgang.  

Normalt har de offentlige brugere to baner i 50 m, to baner i 25m, springbassinet og 
halvdelen af øvehallen samt halvdelen af varmtvandsbassinet til rådighed i 
åbningstiden. Uden det mobile bassin vil 50 m bassinet skulle deles op i er 25 m's del 
og en 23 m's del. herved vil de offentlige brugere alene have to baner samt halvdelen 
af varmtvandsbassinet til rådighed i åbningstiden. 

Konkret tilbud for etablering og drift af mobilt bassin med boblehal – inklusiv 
nedtagning og flytning fra Odrupparken - er indhentet .  

Billetpriserne fastholdes i renoveringsperioden.    

Information til og dialog med brugerne vil foregå via Kildeskovshallens hjemmeside, 
BorgerPC i forhallen, infoskærmene i hallen, Gentofte Lige Nu, informationsmøder og 
rundvisninger.  

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At etablering af midlertidig svømmehal drøftes  

2. At åbningstiden udvides som beskrevet i byggeperioden  

3. At delvis genhusning via Søgårdsskolen gennemføres  

4. At taksterne i renoveringsperioden fastholdes.  
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
4  Åbent   orientering om den nye centralbibliotekstruktur 
 
001131-2008 
  

 

Bilag Etablering og drift af midlertidigt svømmebassin ved 
Kildeskovshallen, FORTROLIGT

Åben i 
Captia

Bilag Budget for etablering, FORTROLIGT Åben i 
Captia

Resumé
Kulturministeren har taget beslutning om at gennemføre en 
centralbiblioteksreform som indstillet af Biblioteksstyrelsen. Indstillingen er baseret på 
den høring, der er foretaget i foråret 2007. Reformen indebærer, at der fra 1. januar 
2010 bliver 6 centralbiblioteker mod de nuværende 16.  
Gentofte bliver et af de 6 centralbiblioteker, og virkeområdet kommer til at omfatte alle 
kommuner i Hovedstadsregionen undtagen Bornholm. 

Baggrund

Centralbiblioteksstrukturen skal tilpasses den nye struktur på det kommunale og 
regionale område. I foråret 2007 gennemførte Biblioteksstyrelsen for kulturministeren 
en høring med henblik på at implementere strukturændringerne. Alle kommuner fik 
mulighed for at afgive høringssvar, og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Gentofte 
Kommunes svar på mødet den 9. maj 2007(pkt. 6).   
  
På basis af høringssvarene har Biblioteksstyrelsen foretaget en faglig vurdering af de 
nuværende 16 centralbibliotekers kapacitet og evne til dels at varetage grundopgaver 
som materialeforsyning og fagligt netværkssamarbejde og til dels at være lokomotiv for 
udvikling af bibliotekerne i området.  
  
Gentofte scorer i den sammenligning fint på grundopgaverne og højst på 
udviklingsopgaverne. 
  
Den nye struktur bygger på en opdeling af overbygningsopgaverne i to hovedgrupper:  
  

1. Et samlet sæt af opgaver placeres på et antal udpegede centralbiblioteker, 
herunder forsyning af bøger og andre faste materialer, e-bøger og digitale 
tjenester 

  
2. En række opgaver løses centralt, af biblioteker efter udbud eller af andre aktører, 

herunder koordination af netbiblioteker, licensforhandling og udviklingsopgaver 

  
De 6 biblioteker, der bliver centralbiblioteker i fremtiden er bibliotekerne i Aalborg, 
Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Der bliver således et centralbibliotek i 
hver region, dog således at der bliver to centralbiblioteker i region Syddanmark. 
Regionen er stor og har en infrastruktur med mange udkantsområder.  
  
Centralbiblioteksstrukturen er søgt tilrettelagt med henblik på at skabe en så rationel 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Taget til efterretning. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 

opgavevaretagelse som muligt samt en fornuftig geografisk spredning. 
  
Reformen implementeres i to tempi med henblik på at give bibliotekerne optimale 
rammer for tilpasning. Kontrakterne med de nuværende centralbiblioteker, der udløb 
med udgangen af 2007, er blevet forlænget med et år frem til udgangen af 2008. Den 
fulde reform træder i kraft pr. 1. januar 2010. 
Både 2008 og 2009 er således overgangsår, hvor de kommuner der ikke længere skal 
varetage centralbiblioteksvirksomheden får mulighed for at afvikle denne, og der 
samtidig opbygges det nødvendige samarbejde mellem kommunerne og de 
tilbageværende 6 centralbiblioteker. 
  
Reformen sker ved en omprioritering af den nuværende bevilling. Omprioriteringen har 
allerede haft den betydning, at der afsættes flere midler til at drive netbibliotekerne, og 
det er samtidig besluttet hvilke netbiblioteker, der fra 2008 kan påregne at få tilskud.   
  
Gentofte Bibliotekerne koordinerer de to netbiblioteker Musikbibliotek.dk og Spørg 
Olivia. Begge disse er prioriteret til fortsat at modtage tilskud, og bevillingen til begge 
netbiblioteker er forøget med ca. 40 % i forhold til 2007.  

Vurdering
Gentofte Bibliotekerne har igennem de sidste 10 år fokuseret målrettet på at opbygge 
og udvikle centralbilioteksvirksomheden. Først som centralbibliotek for Københavns 
Amt og senere som centralbibliotek for både Københavns og Frederiksborg amter. 
Desuden har biblioteket været et af foregangsbibliotekerne I Danmark med hensyn til 
at udvikle biblioteksvirksomheden. 
Den nye struktur betyder, at centralbiblioteksområdet udvides med Købehavn og 
Frederiksberg kommuner, hvilket vil stille yderligere krav til Gentofte som 
centralbiblioteket, men samtidig gøre det muligt i endnu høje grad at samle kræfterne 
om den regionale biblioteksudvikling. 
  
Det vurderes, at Gentofte Bibliotekernes status, som et af de tilbageværende 6 
centralbiblioteker og som centralbibliotek for Hovedstadsregionen, vil medvirke til en 
fortsat udvikling af traditionelle og nye biblioteksydelser. Både til gavn for områdets 
biblioteker, men i høj grad også til gavn for borgerne i Gentofte.  

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At orientering om ny centralbiblioteksstruktur tages til efterretning. 

Bilag Biblioteksstyrelsen skrivelse vedrørende Centralbiblioteksreform 
2010 ff.

Åben i 
Captia
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
5  Åbent   Aktivitetshus Gentoftegade 71, Projektforslag 
 
001171-2008 
  

 

 

Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2005 er det besluttet som et pilotprojekt i en 
3-årig periode at etablere et Aktivitetshus i en enkelt bydel. Projektforslaget skal 
godkendes, og der skal vælges udbudsform. 

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sagen på møderne den 7. februar 
2007(pkt.3), den 8. marts 2006 (pkt.7), den 8. februar 2006 (pkt.8) samt den 15. august 
2007 (pkt.7). Det er besluttet, at huset organiseres med udgangspunkt i en forening, og 
at ejendommen Gentoftegade 71 anvendes til aktivitetshus. Foreningen er stiftet under 
navnet Foreningen Gentofte Aktivitetshus. 
  
På udvalgets møde den 15. august 2007 godkendtes forslag til byggeprogram samt 
projektbevillingen til og med udbud.  
  
Der er udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for ejendommen 
Gentoftegade 71 (Lokalplan 267/tillæg 15), og planforslagene har været til høring indtil 
ultimo november 2007. Der indkom 30 henvendelser i høringsperioden. Der har i 
høringsperioden været afholdt et borgermøde den 31. oktober 2007 om 
lokalplanforslaget.  
  
De indkomne henvendelser er behandlet på Byplanudvalgets møde den 3. januar 
2008, og Byplanudvalget indstiller lokalplan og kommuneplantillæg til endelig 
vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2008, idet lokalplanens § 
8.2 formuleres således: ”Der må ikke indrettes/anlægges nogen form for 
opholdsfaciliteter, terrasser eller lignende i lokalplanområdet”, og idet der ses nærmere 
på de trafikale forhold. 
  
Det vedlagte projektforslag er udarbejdet og justeret i dialog med repræsentanter for 
Foreningen Gentofte Aktivitetshus, der i en 3-årig forsøgsperiode skal drive huset. 
  
Den økonomiske ramme og tidsplanen er uændret i forhold til Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde den 15. august. Der er overført 7.8 mio. kr. fra budget 2007, og 
der udføres BygOp/Energi-arbejder for anslået 2.915.300 kr. inklusiv en del af de 
samlede omkostninger bl.a. rådgiverhonorar. Det forventes, at ombygningsarbejdet 
kan gennemføres i sommeren 2008, således at det tilstræbes at være tilendebragt 
med sæsonstart efteråret 2008. 
  
Byggestyring anbefaler, at arbejdet udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation 
med 6 indbudte entreprenører, og at tildelingskriteriet er laveste bud.   

Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer at ejendommen Gentoftegade 71 med det foreslåede 
projektforslag vil skabe en fin ramme for et aktivitetshus. Kultur og Bibliotek er i 
løbende kontakt med Foreningen Gentofte Aktivitetshus, som har accepteret 
projektforslag og  tidsplan.  
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Pkt. 1-2: Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
6  Åbent   Evaluering af Tilskud til Kulturelle Aktiviteter 2007 
 
001176-2008 
  

 

  
Ved at udbyde hovedentreprisen i begrænset licitation med 6 indbudte leverandører 
sikres en reel konkurrence om entreprisen samtidig med at arbejdet kan sættes i gang 
indenfor den programsatte tidsplan.  

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
1. At projektforslaget til etablering af Aktivitetshus i Gentoftegade 71 godkendes. 
  
2. At arbejdet udbydes som hovedentreprise i begrænset licitation med 6 bydende og 
med laveste bud som tildelingskriterium. 

Bilag Aktivitetshus projektforslag 20.12.2007 Åben i Captia
Bilag Skema 4 projektforslag Åben i Captia

Resumé
Der er udarbejdet en samlet evaluering af budgettet til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter” 
2007. 
  
På baggrund af evalueringen anbefales det, at en del af rammen for 2008 bevilges til 
en række større aktiviteter. 
  

Baggrund
Det er udarbejdet et samlet notat for ”Tilskud til kulturelle aktiviteter” 2007 omfattende 
de aktiviteter der løbende er bevilget tilskud til af Kultur- og Fritidsudvalget og 
administrativt af Kultur og Bibliotek. 
  
Endvidere er der en kort evaluering af de større aktiviteter Kultur og Fritidsudvalget på 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Pkt. 1: Taget til efterretning. 
 
Pkt. 2-3: Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

sit møde en 10. januar 2007 (pkt.10) forlods bevilgede tilskud til for 2007. Det drejer sig 
om 150.000 kr. til Sommerballet, 300.000 kr. til GentofteNatten, 200.000 kr. 
Bibliotekernes voksenarrangementer og 150.000 kr. til Børnekulturpuljen. 
  
Desuden angives forslag til udvikling af aktiviteterne i 2008, hvor Sommerballeten fra 
2008 permanent er fratrukket puljen ” Tilskud til kulturelle aktiviteter”. 
  

Vurdering
Det er vurderingen, at de aktiviteter, der har modtaget tilskud, understøtter 
målsætningen og kriterierne for tildelingen. Der har været en stigning i antallet af 
ansøgere, ligesom de aktiviteter, der forlods er afsat midler til, har været givet 
borgerne et varieret tilbud i forhold til genrer og målgrupper, og med mange har 
deltaget i aktiviteterne. 
  
Det er således vurdering, at ansøgninger fra institutioner, foreninger og borgere 
kombineret med, at der forlods afsættes midler til større aktiviteter, skaber et bredt, 
varieret og attraktivt arrangementstilbud for kommunens borgere. 
  
Sommerballet er fra 2008 permanent fratrukket puljen ” Tilskud til kulturelle aktiviteter”.  
  
Gentofte Bibliotekerne har ikke brugt hele tilskuddet i 2007, og det anbefales at 
bibliotekerne fremsender en egentlig ansøgning til kulturpuljen med beskrivelse af 
formål, aktivitetsprofiler og eksempler på konkrete aktiviteter til behandling på Kultur- 
og Fritidsudvalgets møde den 6. februar 2008.  
  
Budgettet til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter” 2008 er på 1.368.000 kr. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget 
  
1.      At evalueringen tages til efterretning 
  
2.      At der over budgettet til Tilskud til kulturelle aktiviteter bevilges 150.000 kr. til 

Børnekulturpuljen og 300.000 kr. til GentofteNatten, samt at Gentofte Bibliotekerne 
tilbagebetaler det ikke forbrugte beløb på 50.000 kr.   

  
3.      At Gentofte Bibliotekerne fremsender en egentlig ansøgning om 

voksenarrangementer på bibliotekerne til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets 
møde i februar 2008 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
7  Åbent   Tilbagemelding vedrørende internationalt kulturarvsprojekt 
 
001132-2008 
  

 

 

 

Bilag Evaluering af Kulturpuljen 2007 Åben i Captia

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møderne den 10. maj 2006 (pkt.7) samt den 
10. januar 2007 (pkt.9) ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv om tilskud til at udarbejde en 
ansøgning til EU’s Culture 2000-program. 

Baggrund
På mødet den 10. januar 2007 besluttede udvalget at yde et tilskud på 92.400 kr. til 
udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning til EU’s kulturstøtteprogram. Desuden 
besluttede udvalget at give et foreløbigt tilsagn om tilsagn til projektimplementering 
over budget 2008. 

Projektet skulle – med udgangspunkt i kulturarvsprojektet Alle børn har en kulturarv - 
etablere et nyt internationalt samarbejde omkring den nordiske kulturarv for børn, og 
gøre den nordiske kulturarv tilgængelig for børn samt involvere børnene i en interaktiv 
dialog om den lokale kulturarv. 

Der var en forventning om, at en ekstern konsulent kunne etablere og skabe det brede 
faglige samarbejde, der var lagt op til i ansøgningen samt være behjælpelig med den 
omfattende ansøgning til EU’ kulturprogram.  

Desværre lykkedes det ikke gennem konsulenten at etablere kontakten til 
samarbejdspartnerne i Letland og Litauen og få de endelige tilsagn fra de potentielle 
samarbejdspartnere om et forpligtende og ligeværdigt samarbejde.  

Erfaringen har været, at det er nødvendigt selv at skabe kontakterne til de faglige 
samarbejdspartnere, hvis et fælles projekt skal give mening for alle involverede. 

Det vil kræve en større faglig og administrativ indsats som Kultur og Bibliotek samt 
Lokalhistorisk Arkiv ikke på nuværende tidspunkt har resurser til at løfte. 

Af det bevilgede tilskud på 92.400 kr er der anvendt 18.800 kr. primært til den eksterne 
konsulent samt et mindre beløb på rejser. 

Vurdering
Der var forventninger til, at en erfaren ekstern konsulent kunne skabe de nødvendige 
udenlandske kontakter og yde kvalificeret administrativ hjælp i forbindelse med 
udformning af ansøgningen.  

Det har imidlertid ikke været tilfældet, og erfaringen viser, at det er nødvendigt selv at 
skabe de faglige kontakter til de øvrige samarbejdspartnere.  

På baggrund af tilbagemeldingen fra Lokalhistorisk Arkiv er det vurderingen, at der ikke 
på nuværende tidspunkt arbejdes videre med projektet, og at det resterende beløb på 
73.600 kr. betales tilbage til Kulturpuljen.  

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
8  Åbent   Ansøgning til kulturpuljen om bogstartprojekt 
 
001154-2008 
  

 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Lokalhistorisk Arkiv ikke på nuværende tidspunkt går videre med det internationale 
kulturarvsprojekt, og at de uforbrugte tilskudsmidler på 73.600 kr. tilbageføres til 
Kulturpuljen.  

Resumé
Gentofte Bibliotekerne ønsker at yde en ekstra indsats i for sprogudviklingen hos 
kommunens mindste børn. Det skal ske ved at invitere kommunens 1-årige og 3-årige 
børn til at besøge biblioteket. I forbindelse med besøget modtager børnene en 
boggave og et medlemskab af bibliotekerne. Endvidere tilbydes kommunens 
daginstitutioner særlige bogpakker. Der søges om 121.000 kr. hvert af årene 2008, 
2009 og 2010. 

Baggrund

Sprogudvikling og læsning er centrale emner i de initiativer der sættes i gang på 
landsplan og lokalt i bl.a. daginstitutioner og skoler.  

Gentofte Bibliotekerne ønsker at understøtte disse initiativer, og hjælpe forældrene til 
at styrke deres børns sprogfærdigheder. 

Mange kommuner tilbyder allerede deres 2 års fødselarer en boggave, som afhentes 
på biblioteket samtidig med at barnets forældre introduceres til bibliotekets tilbud 
målrettet småbørnsfamilierne. 

Gentofte Bibliotekerne vil bygge videre på denne tradition med et egentligt 
bogstartforløb, der inkluderer mere end en enkelt bog. Ideen er, at barnet allerede skal 
have sin første bog/pegebog ved 1-års fødselsdagen og derefter en ny bog ved 3-års 
fødselsdagen. 

Omkring 1-årsalderen udvikler børn den motorik, der er grundlæggende for at 
beherske tale. Den tidlige pludren er et skridt på vejen til et egentligt sprog, hvor barnet 
øver lyde og sprogmelodi samt kommunikation med andre. Bogen til 1-års fødseldagen 
kan således være barn og forældres indgang til biblioteket der tilbyder både 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
9  Åbent   Henvendelse fra Integrationsrådet vedrørende deltagelse i kulturelle 
arrangementer 

pegebøger, musik og pædagogiske spil, som stimulerer denne udvikling.  

I 3-årsalderen er den sproglige udvikling så langt, at barnet med udgangspunkt i 
oplevelser og leg påvirkes ad sproglig vej i samspil med en voksen. Læsning, leg med 
sproget og den fælles oplevelse mellem voksen og barn er en væsentlig kim for 
udvikling af barnets sprog og begrebsverden.  

Udover at forældrene to gange i forløbet præsenteres for de bibliotekstilbud, der 
passer til den aktuelle målgruppe, vil bibliotekerne bygge videre på bogstartforløbet i 
kommunens institutioner ved også at lave specielle institutionspakker. 

Der er som succeskriterium sat, at minimum 80 % af boggaverne afhentes, og at 
børnene samtidig oprettes som lånere.  

Der søges om tilskud på 121.000 kr. i henholdsvis 2008, 2009 og 2010. Tilskuddet skal 
anvendes til indkøb af boggaver, postkort og udvikling af institutionspakker. 

Vurdering
Det vurderes, at bogstartprojektet vil være et initiativ, der ligger i fint forlængelse af den 
indsats der i øvrigt gøres for sprogudviklingen af børn i Gentofte Kommune og vil være 
i god harmoni med forældrenes ønsker om at understøtte børnenes udvikling. 

Det anbefales at bibliotekerne finansierer halvdelen af de årlige omkostninger til 
projektet af egne driftsmidler, og at Kulturpuljen støtter projektet med den øvrige 
halvdel foreløbig i 2008.  

Opfyldes succeskriteriet om 80% afhentede boggaver, anbefales det, at kan 
bibliotekerne søge om tilskud til at fortsætte projektet i henholdsvis 2009 og 2010. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At bibliotekerne ydes et tilskud på 61.000 kr. til bogstartprojekt i 2008 med mulighed for 
at søge tilskud om fortsættelse af projektet i 2009 og 2010.  

Bilag Ansøgning fra Gentofte Bibliotekerne vedrørende Bogstartprojekt Åben i Captia
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001177-2008 
  

 

 

Resumé
Kultur og Fritidsudvalget har modtaget en henvendelse fra Integrationsrådet, som 
foreslår, at et antal billetter til de arrangementer, hvor kulturpuljen yder tilskud, tilbydes 
vederlagsfrit til Netværkshusets brugere. 

Baggrund
Integrationsrådet ønsker at fremme integrationen og den gensidige kulturforståelse ved 
at give Netværkshusets brugere mulighed for i højere grad at deltage i de lokale 
kulturarrangementer.   

En af barriererne kan være økonomien, og Integrationsrådet foreslår derfor, at 
Netværkshusets brugere vederlagsfrit kan deltage i de arrangementer, hvor 
kulturpuljen yder tilskud. 

Det drejer sig om arrangementer i kirker, foreninger og institutioner, som Kulturpuljen 
har støttet. Endvidere de aktiviteter Kulturpuljen på forhånd yder tilskud til: 
GentofteNatten, Børnekulturpuljen og Gentofte Bibliotekernes voksenarrangementer. 
Herudover vil der være enkelte koncerter til Kultur- og Festdage, hvor der kræves 
betaling. 

Netværkshuset arrangerer selv en række forskellige kultur- og udflugtsaktiviteter for 
husets brugere.  I Netværkshuset afholdes en række aktiviteter og 
enkeltarrangementer, herunder arrangementer i forbindelse med højtiderne i de 
forskellige lande. Derudover har der været mulighed for at deltage i kultur- og 
fritidsudflugter som f.eks.  besøg på Øregaard Museum, Ordrupgaard, Zoologisk 
Museum og Dyrehaven. 

I efteråret 2007 donerede Hellerup Kammermusikforening 40 billetter, der alle er blevet 
afsat til Netværkshusets brugere. 

Kulturpuljen har i 2007 ydet tilskud til 30 aktiviteter hvoraf de 28 er egentlige 
kulturarrangementer. Flere af disse er arrangementsrækker f.eks. Hellerup 
Kammermusikforening med 7 årlige koncerter, Det Danske Belcanto Selskab med 6 
koncerter og Nesa Concert Band med 5 koncerter. 

Kulturpuljen har i 2007 bevilget tilskud til i alt ca. 30 kulturarrangementer for voksne, 
hvor der opkræves entre. De øvrige aktiviteter er familiearrangementer eller børne- og 
ungearrangementer, hvor der normalt ikke opkræves entre.  Entreprisen varierer fra 
170 kr. /140 kr. for medlemmer til Belcantos koncerter, over 100 kr. til Hellerup 
Kammermusikforenings koncerter (rabat ved medlemskab) til 75 kr. for Nesa Concert 
Bands betalingskoncerter.       

Til GentofteNatten kræves et Kulturpas til 30 kr. for at deltage i aktiviteterne. Til Kultur- 
og Festdagene kræves der entre til nogle af arrangementerne. 
Rådhusarrangementerne koster typisk mellem 100 og 170 kr. i entre, mens f.eks. 
Gadeforeningernes arrangementer er gratis.       

Desuden har Gentofte Bibliotekerne et alsidigt program med såvel gratis som 
betalingsarrangementer. Arrangementerne foregår både på hovedbiblioteket og i 
bydelsbibliotekerne. 

Vurdering

Formanden for Netværkshusets brugere Arne Madsen oplyser, at Netværkshuset i 
øjeblikket har tilknyttet 200 adresser ofte med flere personer på hver adresse. 

Netværkshuset oplyser endvidere, at der afhængig af arrangementets karakter vil være 
behov for 30-40 billetter pr. arrangement. Det svarer til en gennemsnitlig udgift med en 
gennemsnitspris på 100 kr. til 3.000 - 4000 kr. pr. arrangement.      
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
10  Åbent   Øregård Museum - forprojekt vedr. sikkerhed og istandsættelse 
 
001407-2008 
  

Det skønnes, at ca. 35 arrangementer støttet af Kulturpuljen og Kultur- og Festdage vil 
være aktuelle for Netværkshusets brugere. Hertil kommer arrangementer i forbindelse 
med GentofteNatten.  

Det er vurderingen, at initiativet vil være medvirkende til at skabe dialog med 
Netværkshuset brugere og øge deres kendskab til kulturlivet i kommunen.  

Modtager Netværkshuset i en forsøgsperiode på 1 år 20 gratis billetter til 
arrangementer støttet af Kulturpuljen og Kultur- og Festdage, vil det svare til et 
yderligere tilskud pr. arrangement på ca. 2000 kr. og med en samlet udgift til 35 
arrangementer på ca. 70.000 kr. 

I løbet af et år tilbyder bibliotekerne i gennemsnit 80 arrangementer, hvoraf der 
opkræves en entré på ca. 50 kr. til de 22 arrangementer. Tilbydes Netværksgruppen 
20 billetter á 50 kr. til 22 arrangementer vil det medføre en merudgift på 22.000 kr. 
Netværksgruppen kan endvidere tilbydes 20 pladser til hvert arrangement uden entré 
dog max. 20 % af pladserne.  

Indstilling
Kultur- og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Netværkshusets brugere som et forsøg tilbydes fribilletter i 2008 og at udvalget 
løbende træffer beslutning om dette i forbindelse med behandling af ansøgningerne. 

Resumé

På investeringsoversigten for Øregård Museum er der for hvert af årene 2008,09 og 10 
afsat 3 mio. kr. Derudover der der på BygOp's investeringsoversigt for 2008 afsat 
1.650.000 kr. til generelle sikringsforanstaltninger samt istandsættelse af vinduer.  

Der er i 2006 udarbejdet beskrivelser for sikring af museet i den såkaldte Skafor blå 
sikkerhedskategori. Det forholder sig imidlertid således, at såfremt museet skal kunne 
komme i betragtning til at udstille værker af "enestående national betydning" f.eks fra 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til: Økonomiudvalget 

Statens museum, kræves der en højere sikkerhedskategori. Både i blå og rød kategori 
er der tale om en bygningsskalsikring som består af gitre for kældervinduer og øvrige 
vinduer sikres med en ekstra ramme med et lexan vindue. Det er en gennemsigtig 
plade af lexan, der kun kan gennemtrænges ved at brænde sig igennem.  

Baggrund
Der er tale om en fredet bygning, hvilket bl.a. betyder at Kulturarvsstyrelsen skal 
godkende alle bygningsmæssige ændringer. Kulturarvsstyrelsen har tidligere godkendt 
nødvendige ændringer til etablering af blå sikkerhedskategori, men der skal foretages 
en ny fremstilling for Kulturarvsstyrelsen af de yderligere bygningsmæssige ændringer 
som en opgradering til rød sikkerhedskategori kræver. 
Det bliver derfor nødvendigt at udarbejde nyt udbudsmateriale for skalsikringen og 
desuden udarbejdelse af materiale, som viser byggeriets historie siden opførelsen for 
at kunne vægte, hvilken periode museet skal istandsættes efter. Desuden skal der 
udarbejdes materiale for de tiltag, som museet påtænker udført i de kommende tre år. 
Materialet skal være af en kvalitet, så museet kan søge fonde for tilskud til projekterne. 
Udover yderligere sikkerhed drejer disse tiltag sig om 

� Indvendig istandsættelse 
� Belysning i udstillingsrummene  
� Nyt ophængningssystem for billeder  
� Klimastyring af 1. sal   
� Indretning af café i museets anneks  
� Bedre tilgængelighed  
� Bedre synlighed i byrummet  
� Pavillon i haven. 

Vurdering
Det er meget vigtigt, at sikkerhedsniveauet hæves på Øregård og at det sker i 2008. 
Der er af afgørende betydning for, at museet kan komme i betragtning til præsentation 
af værker af enestående national betydning, hvilket betyder at museet fremadrettet kan 
præsentere udstillingen af endnu højere kvalitet end for nuværende.  

Med hensyn til de øvrige arbejder, er der tale om istandsættelse og etablering af 
faciliteter som brugerne i dag forventer er tilstede i en moderne kulturel institution og 
som vil medvirke til at gøre museet endnu mere attraktivt.  

Indstilling
Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At det tiltrædes at ovennævnte undersøgelses og forprojektering igangsættes. 
 
2. At der frigives kr. 500.000 over det på investeringsoversigten for BygOp afsatte 
rådighedsbeløb på kr. 1.650.000. 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
11  Åbent   Orientering om opgaveportefølje 2008 for Bygningsgenopretning og 
Energiplanen 
 
047944-2007 
  

 

Resumé
Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2008 og 2009 
vedr. bygningsgenopretning og ekstra vedligeholdelse af kommunens bygninger samt 
energispareprojekt, orienteres der om opgaveporteføljen vedr. BygOp i 2008 på i alt 
144,15 mio. kr. samt 7,484 mio. kr. til energiplanen. 
  
Projekterne er valgt på baggrund af en tilstandsvurdering for kommunens ejendomme i 
foråret 2005, Kommunalbestyrelsens overordnede prioriteringer af skole-, børne- og 
fritidsområderne i 2006, samt en løbende vurdering gennem 2006 og 2007. 
  
BygOp projektet indgår i Gentofte Ejendomme pr. 1. januar 2008. 

Baggrund

For at skabe sammenhæng og klarhed over anvendelsen af kommunens anlægsmidler 
til bygningsvedligeholdelse, er denne bevillingsansøgning udarbejdet som en samlet 
ansøgning for ovennævnte midler afsat på investeringsoversigten for 2008 og 2009. 
Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsgenopretning, er der afsat 
driftsmidler på 11,8 mio. kr. til central vedligeholdelse. 

I det følgende orienteres om de planlagte aktiviteter for BygOp og energiplanen i 2008. 
  
Bygningsgenopretning 2008 (BygOp) 
  
Det fremlagte forslag til gennemførelse af BygOp-aktiviteter for 2008 baserer sig på 
Kommunalbestyrelsens overordnede prioriteringer af skole-, børne- og 
fritidsområderne fra 2006 og gældende for 2006 – 2010, samt den objektive, 
trangsbestemte ”pipeline”, som var resultatet af den tilstandsvurdering, der blev 
gennemført i 2005.  
Udvælgelsen af de enkelte ejendomme på listen for 2008, er foretaget i samarbejde 
med de enkelte direktørområder og direktionen. 
Indstillingen vedr. bygningsgenopretning for 2008 fremgår af Bilag 1. 
  
Det indstilles, at beløbet til bygningsgenopretning for 2008 forøges med 35,308 mio. kr. 
fra 108,842 mio.kr. til 144,15 mio. kr. i forhold til indarbejdet rådighedsbeløb i budget 
2008 på investeringsoversigten.  
Det skyldes ønsket om fortsat at kunne opretholde en samtidighed i gennemførelsen af 
bygningsgenopretning på skoler, som er under SKUB-ombygning, samtidig med 
opretholdelse af indsatsen på daginstitutionerne og på fritidsområdet. 
Når det ikke er muligt uden en forøgelse af budgettet for 2008 i form af en fremrykning 
af nogle af midlerne fra 2009 skyldes det en kombination af følgende forhold:  

�         En række af SKUB-projekterne er blevet forskudt tidsmæssigt, så en del af 
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bygningsgenopretningsarbejdet må gennemføres over to eller flere år, og nogle 
arbejder flyttes fra 2007 til 2008. 

�         Bygningernes generelle tilstand har vist sig at være noget dårligere end 
oprindeligt skønnet, hvorfor omkostningerne til genopretning bliver større end 
forudset – det gælder især på skolerne, hvor de uforudseelige udgifter er 
væsentligt større end normalt. (Se bilag 2, Sammenfatning vedr. status for 
BygOp). 

�         De reelle byggepriser er på et år steget med 15 – 20%. (fra 1/9-06 til 1/9 -07)  
�         Klimaforholdene medfører en voldsom vækst i omkostningerne til 

uforudseelige fugt-, råd- og svampeskader. (Se bilag 3, Klimanotat). 
�         Klimaforholdene gør det nødvendigt at gennemføre terrænomlægninger og 

kloakarbejder, som oprindelig ikke var indregnet i BygOp’s budget. (Se 
klimanotat). 

  
Som følge heraf indstilles det endvidere, at der i løbet af foråret 2008 gennemføres en 
revurdering af planen for BygOp’s gennemførelse så evt. politiske beslutninger og 
økonomiske konsekvenser kan behandles samlet i budgettet for 2009 baseret på et 
bedre beslutningsgrundlag. Revurderingen skal tage stilling til, om der skal ske 
ændringer i den samlede ramme for BygOp, og om den tidsmæssige ramme skal 
forlænges. 
  
Bygningsgenopretning 2008 – konkrete projekter 
  
Af de samlede midler til bygningsgenopretning er der afsat ca. 74,5 mio. kr. til BygOp 
arbejder på Skoleområdet.  
Der er endvidere afsat ca. 22 mio. kr. til BygOp arbejder på daginstitutioner. På 
boligområdet er der afsat 2,5 mio. kr. til meromkostninger på ”Det gule Palæ”, samt 2 
mio. kr. til Fortets restaurant, Ungdomsboligerne er sat på med udskiftning af ventiler 
0,25 mio.kr.  
På fritidsområdet er afsat 10 mio.kr., hvor de store poster er Hellerup Havn (4 mio. kr.) 
og en pulje på ca. 3,6 mio. kr. Sidstnævnte pulje er tænkt fordelt i samråd med 
Fritidsområdet, således at forældre og ledere kan deltage i selve udførelsen af 
genopretningsarbejderne.  
Under Teknik & Miljø er afsat 2,9 mio.kr., især til færdiggørelsen af Brandstationen. 1,8 
mio. kr. er afsat til Social- og Sundhedsområdet (heraf 1,3 mio.kr. til 
skimmelsvampesanering og udbedring af fugtskader) og ca. 4 mio. kr. til BygOp 
arbejder på kulturområdet, særligt Øregård Museum.  
Der er desuden afsat ca. 16,7 mio. kr. til tværgående projekter (heri 2 puljer: 
”uforudsigelige udgifter” 7,5 mio.kr. og ”fugtrelaterede skader” 5 mio.kr.).  
Endelig er der afsat 7 mio. kr. til afholdelse af udgifter til projektansættelse af 
medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, opdatering af data om bygningerne samt udstyr og andre 
driftsomkostninger. 
  
BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til 
udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne. I 2008 vil BygOp 
fortsat arbejde med forbedringen af datagrundlaget vedrørende bygningerne, herunder 
ejendomsdatabasen og vedligeholdelsessystemet. 
  
Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske 
budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, 
hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte 
genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme. 
  
De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- 
og vedligeholdelsesarbejder, der er kendte og konstaterede og baseret på en ”visuel - 
ikke destruktiv bygningsundersøgelse” gennemført ved den tidligere gennemførte 
målrettede tilstandsvurdering.  
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Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten 
gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, 
udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller 
hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes  samarbejds- og udbudsformer, 
der sikrer opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris. 
  
Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på fagudvalgenes 
møder i henholdsvis august 2008 og efter årets afslutning. Endvidere vil der blive 
udarbejdet anlægsregnskab på baggrund af årets forbrug. 
  
I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel 
og en kommunikationsplan for at sikre at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, 
og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige 
borgere. Dette vil ske indenfor de rammer, som lægges i Gentofte Ejendomme. 
  
Energispareprojekt 2008 
I 2008 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil 
der blive investeret 7,484 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. 
  
De fleste midler fra energipuljen 2008 er i lighed med 2006 og 2007 prioriteret anvendt 
på ejendomme hvor BygOp i forvejen påtænker at udføre større genopretningsarbejder 
- en del af disse udføres i samarbejde mellem SKUB, BygOp og Energi. Når BygOp i 
forvejen er i gang på en ejendom er det ofte hensigtsmæssigt at udføre 
energiforbedrende arbejder samtidig, da mange energitiltag ikke vil være rentable at 
gennemføre selvstændigt. På denne måde opnår vi at ejendommene efter 
bygningsgenopretningen har et lavere energiforbrug end den ville have haft hvis der 
ikke var anvendt midler fra energipuljen 
Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af 
implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerende 
energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til 
støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen. 
  
Af bilag 1 fremgår hvilke konkrete ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen 
for anvendelse af de 7,484 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2008. 

Vurdering
Projekterne falder ind under Bilag A.07´s særlige regler for puljer vedr. 
bygningsgenopretning, infrastruktur m.m. i ”Principper og retningslinier for 
økonomistyring” punkt 1 – 3. 
  
Der vil, for bygningsgenopretningsprojektets vedkommende, ved en afrapportering på 
fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2008 og januar 2009, samt ved 
regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for 
genopretning der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil 
afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.  
  
Den samlede opgaveportefølje vil blive finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 
investeringsoversigten på henholdsvis 91,735 mio. kr. til Bygningsgenopretning 2008, 
35,308 mio.  til Bygningsgenopretning 2009, 17,107 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse 
2008 samt 7,484 mio. kr. til energispareprojekt 2008.  
  
Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for 2008 for BygOp og 
energispareprojektet. 

Indstilling

Teknik & Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2008. 
 
Taget til efterretning. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
12  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000345-2008 
  

Beslutning 

A. Realdania har mundtligt meddelt positivt tilsagn på Gentofte Kommunes 
ansøgning om tilskud til etablering af Dan Turells Plads.  
 
B. Bellevue Teater Produktion har forelagt kommunen planer om at tilbygge en 
øvesal og værksted på arealet bag ved Teatret, hvor der i dag er garager. 
Endvidere ønsker Teatret at forpladsen renoveres samt at terrassen ind mod 
tanken overdækkes og sceneåbningen udvides. Pris i alt ca. 20 mio. kr. Kultur- og 
Fritidsudvalget skal på marts mødet drøftes udkast til ny 4-årig egnsteateraftale. 
 
C. Foreningslederakademi opstartet fredag den 11. januar 2008. 25 deltagere og 8 
på venteliste. 
 
D. Orientering om møde med repræsentanter fra SIF om tennishal og 
repræsentanter fra Ordupdal Rideklub vedr. ridehal samt videre forløb for disse. 
 
E. Invitation til Danmarks Biblitoeksforenings årsmøde omdelt.  
 
F. Plan for Kultur- og Fritidsudvalgets møder med foreninger og 
kulturinstitutioner 2008 omdelt på mødet.  
 
G. Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj er flyttet fra den 7. maj til den 14. maj. 

  
1. At orienteringen om den foreslåede opgaveportefølje for BygOp og energimidlerne 
for 2008 tages til efterretning (Bilag 1) 

Bilag Bilag 1 - Samlet behov indstilling BygOp, Energi 2008 Åben i Captia
Bilag Bilag 2 BygOp Midtvejs Sammenfatning og strategi Åben i Captia
Bilag Bilag 3 08 indstilling Klima Notat Åben i Captia
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Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
13  Lukket    
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 16. januar 2008 
 
 
14  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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