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Sags ID: EMN-2018-00411

Resumé
Opgaveudvalget Kulturpolitik mødes for tredje gang for at drøfte input fra dialogmødet på Bellevue 
Teatret den 13. januar og nedsætte arbejdsgrupper. 

Baggrund
På det tredje møde skal vi samle op på drøftelserne af de grundlæggende værdier for kulturen i 
Gentofte indtil nu. Det gør vi primært på baggrund af dialogmødet, der blev afholdt den 13. januar. 
Samtidig tager vi stadig afsæt i opgaven, som den er beskrevet i kommissoriet, pointerne fra 
opgaveudvalgets drøftelser på første og andet møde samt det åbne debatarrangementet om 
kulturens værdi, der blev afholdt den 29. november. Som bilag er vedlagt en brutto-opsamling på 
dialogmødet. 

Herefter skal opgaveudvalget udvælge hvilke temaer og målgrupper, der skal arbejdes videre med 
i arbejdsgrupper frem til opgaveudvalgets fjerde møde den 7. marts.
 
Vi runder mødet af med en kort opfølgning på mødernes form og længde.

Mødet afholdes på Vangede bibliotek og der serveres mad samt kaffe, te, vand.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik: 

1) At udvalget fortsætter drøftelserne af de grundlæggende værdier for kulturen i Gentofte.

2) At udvalget nedsætter arbejdsgrupper, der skal undersøge udvalgte temaer inden næste 
møde den 7. marts 2018. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det tredje møde i Opgaveudvalget Kulturpolitik fandt sted på Vangede Bibliotek og blev 
indledt med en introduktion til biblioteket, som sammen med Café Caféen i stueetagen 
udgør et samlingspunkt i bydelen. Caféen er drevet af frivillige fra foreningen Vangedes 
Venner og biblioteket har en lang række samarbejder med frivillige i bydelen – både 
enkeltpersoner og grupper. 
Herefter fulgte en længere drøftelse af, hvad man særligt havde hæftet sig ved på 
dialogmødet på Bellevue Teatret den 13. januar. Følgende er de ord, der blev skrevet i 
plenum under hvert tema.
 
Rammer og steder

 Eksisterende steder bruges mere.
 Hvad er der for de unge? Inddrage dem mere.



Side 4

 Synlighed - også for voksne. Differentiere i målgrupper.
 Kulturhus ønske.
 Fællesspisning.
 Se på de succesfulde steder (Gladsaxe).

Tradition og fornyelse

 Fornyelse, så det er for alle/flere/andre.
 Ambition og engagement skal drive traditionerne - ellers skal det fornyes. Borgerne 

skal være engagerede - ikke kommunen. 
 Der skal reserveres midler til fornyelse.
 Giv slip - lukke ned.
 Småt/stort? 
 Tradition kan være en drivkraft - især i publikumsudvikling.
 Fornyelse 'inde i' traditionerne.
 Nye ældregenerationer  nyt indhold i traditioner. 

Dannelse – kanon eller kreativitet

 Kulturel dannelse af børn, der ikke møder det i familien. 
 fokus på skoler og dagtilbud = strukturel tilknytning.
 Fast intro til kultur = en dannelse.

 Støtte åbenhed via kultur.
 Et OG.
 Understøtte dem, der har svært ved at deltage pga. økonomi.
 Velkomst og billetter til tilflyttere.

Kvalitet - proces eller produkt? 

 Både-og.
 Professionelle ift. amatører.
 Rammen kan være professionel og indholdet amatør.
 En proces i at understøtte udvikling hos borgere fra amatør til professionel.
 Processen er vigtig og skaber forankring.
 Hvad er kvalitet? Forskellige holdninger.

Kultur for alle - for hvem?

 Mere målrettet og segmenteret tilgang for at ramme alle.
 Der er diversitet inden for de typiske segmenter.
 Vi skal huske 'firkanten' i forhold til at ramme alle.
 Kulturelt samråd, der er med til at sikre relevans af tilbud.
 Positivt tilvalg er vigtigt.
 Frit valg/"tvang".

Fællesskaber
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 Rammer, spisning, udvikle sammen.
 Flere muligheder.
 Behov for noget at mødes om.
 Også et stort fællesskab i hele Gentofte - kultur som identitetsskabende.

Efterfølgende præsenterede kultur- og ungechef Stine Wilms Høyer et forslag til 
arbejdsgrupper, med udgangspunkt i de rammer, kommissoriet stiller op for den 
kommende kulturpolitik. 

Præsentationen var baseret på A) nøgleord fra de borgerinddragende aktiviteter, B) 
særlige opmærksomhedspunkter fra kommissoriet, som vi endnu ikke har drøftet 
indgående (spredning på genrer og kommissoriets relativt smalle kulturbegreb) og C) 
grupper vi mangler at inddrage. Gennemgangen affødte en del diskussion.
 
Opgaveudvalget besluttede at nedsætte tre arbejdsgrupper: 1) om børnekultur og 2) om 
ungekultur – disse for at få børne/ungeperspektiv på de seks temaer, der er 
gennemgående i arbejdet. Og 3) om rammer; Hvad har vi? Hvad mangler vi? Hvad 
drømmer vi om?

Alle opgaveudvalgets medlemmer blev opfordret til at melde sig til arbejdsgrupperne, hvis 
arbejde præsenteres på næste regulære opgaveudvalgsmøde den 7. marts 2018.

Bilag
1. Opsamling, fremtidens kulturliv i Gentofte - dialogmøde den 13. januar 2018 (2155651 - 
EMN-2018-00411)
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