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Side 3 

1 (Åben) Drøftelse af udkast til facilitetsstrategi 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02601 

 

Resumé 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget forelægges et udkast til facilitetsstrategi, til drøftelse.  

 
Baggrund 

Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev forelagt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på 
mødet den 11. september 2018. Herefter blev der den 21. november afholdt et seminar, hvor 
brugerne kom med ønsker til strategiens indhold. Disse er nu samlet i et udkast til facilitetsstrategi 
(bilag 1) og et idékatalog med brugernes ideer til konkrete indsatser (bilag 2).  
 
Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder:  

1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
2. Synliggørelse og formidling 
3. Fleksibilitet og alsidig brug 
4. Kvalitet og tilgængelighed 

 
Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser, prioritering og 
ansvarshavende.  
 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget opfordres til at tage en drøftelse af udkastet med udgangspunkt i 
følgende spørgsmål: 

 Hvor konkrete skal indsatserne være i strategien?  

 Skal indsatserne prioriteres i strategien?  
Eksempel: 

o Indsatserne prioriteres i henhold til kommunens overordnede politisk målsætninger 
(høj / middel / lav prioritet) 

o Indsatserne prioriteres ud fra et tidsperspektiv, altså hvornår ønskes de udført (på 
kort sigt / på lang sigt) 

o Indsatserne prioriteres i forhold til hinanden (1., 2., 3. prioritet) 
o Ingen prioritering 

 Hvordan skal de politiske mål kunne ellers være relevante?  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund af drøftelsen tilrette udkastet og sende det i 
høring hos brugerne og i Folkeoplysningsudvalget inden det forelægges Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget til godkendelse på mødet den 1. maj 2019.  
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udkastet til facilitetsstrategi drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
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Udkastet blev drøftet. 

 
 
Bilag 

1. Udkast til facilitetsstrategi (2631216 - EMN-2018-02601) 

2. Idéer til konkrete indsatser (2631215 - EMN-2018-02601) 

 
 

2 (Åben) Evaluering af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00248 

 

Resumé 

En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018 fremlægges for Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget til orientering. Hertil fremlægges en model til en ny systematik for 
evalueringspraksis og erfaringsdeling på puljeområdet. 

 
Baggrund 

Hermed fremlægges en samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet 2018. 
Samtidig fremlægges en ny model for evaluering og erfaringsdeling. 
 
Gentofte Kommune yder støtte til en lang række initiativer på kultur-, unge og fritidsområdet via 
følgende puljer på området: 
 

 Kulturpuljen herunder Børnekulturpuljen 

 Ungepuljen 

 Udviklingspuljen, idræt og motion 

 Puljen for Fritid og Folkeoplysning 

 Eliteidrætspuljen 

 Puljen for talentudviklingsmiljøer 

 Talentudviklingspuljen 

 Eventpuljen 

 Klubrumspuljen 

 Spejderrumspuljen 
 
Både institutioner, foreninger, oplysningsforbund, projektgrupper og enkeltpersoner kan søge om 
støtte til initiativer, der styrker kultur-, unge- og fritidslivet i Gentofte. Puljerne er gennemgået i bilag 
1.  
 
Samlet set vurderes det, at Kultur-, Unge- og Fritidsområdets puljer understøtter den politisk 
vedtagne fælles vision, om at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling 
og mangfoldighed samt politikkerne på kultur-, unge- og fritidsområdet.  
 
Kulturpuljen gav i 2018 borgere og kulturaktører mulighed for at involvere sig i markante 
kommunalt initierede temaer. Året bar præg af udviklingen af den nye kulturpolitik samt at Gentofte 
var årets UNICEF By. Kulturpuljen understøtter primært de to kriterier om, at aktiviteterne skal 
foregå i Gentofte Kommune og være offentligt tilgængelige samt at iværksætte, udvikle og afprøve 
nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og begge kriterier vurderes at være opfyldt.  
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Børnekulturpuljen tilbød børn fra vuggestuealderen og til udskoling kunst- og kulturoplevelser i 
form af aktive møder og samarbejder med professionelle kunstnere og med målrettede koncerter 
og teaterforestillinger.  
 
Ungepuljen gav støtte til projekter, der understøttede bevægelse og fællesskaber på tværs.  
 
Puljerne under Idræt og Fritid er i tråd med Idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i 
Bevægelse, og der har været ansøgninger i relation til alle fokusområderne, Mangfoldighed, 
Faciliteter og Byrum, Foreningsidræt, Talent- og eliteidræt samt Partnerskaber. Samlet vurderes, 
at kriterierne for puljerne er opfyldt. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en model til fremover at arbejde mere 
systematisk med evalueringer og erfaringsdeling (bilag 2). Modellen er en opfølgning på Børn og 
Skole, Kultur, Unge og Fritids meddelelse til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 8. maj 2018. 
 
Med den nye systematik vil BSKUF overordnet set kvalificere de projekter, der søges puljemidler til 
ved i højere grad at tydeliggøre rådgivningsmulighederne og ved at bede ansøgerne om at udfylde 
et ansøgningsskema.  
 
BSKUF vil overordnet set kvalificere evalueringerne og sikre erfaringsopsamling ved at udsende et 
evalueringsskema, når projektet er færdigt. Skemaet skal spejle ansøgningsskemaet, så der 
evalueres i forhold til forventninger og opstilles rammer for regnskabet. De vigtigste erfaringer 
samles i en Q&A, der lægges online sammen med den øvrige information om hver enkelt pulje. 
 
Systematikken kan ikke være gennemgående for alle puljer. BSKUF formidler Ungepuljen i de 
løbende møder med kommunens unge, og ansøgning og evaluering udvikles i dialog mellem 
BSKUF og ansøgerne, og eliteidrætspuljens formål er så simpelt, at det vil være svært at evaluere 
på.  
 
Samlet set bygger modellen på ønsket om i højere grad at indsamle, systematisere og 
tilgængeliggøre viden om, hvordan de uddelte puljemidler komplementerer politikkerne på kultur-, 
unge- og fritidsområdet samt ambitionen om at anvende denne viden som rettesnor for nye 
initiativer. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 

1. At evalueringen af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet tages til efterretning. 
 

2. At modellen for ny evalueringspraksis og erfaringsdeling for puljerne på kultur-, unge- og 
fritidsområdet tages til efterretning.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Pkt. 1-2. blev taget til efterretning. 
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Bilag 

1. Bilag 1 Evaluering af KUF's puljer 2018 (2639879 - EMN-2019-00248) 

2. Bilag 2 Ny evalueringspraksis og erfaringsdeling for puljer (2639818 - EMN-2019-00248) 

 
 

3 (Åben) Forslag til udvikling og sammensætning af tilbagevendende festivaler  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05322 

 

Resumé 

I forlængelse af vedtagelsen af Kulturpolitik for Gentofte Kommune, Sammen om kulturen, har 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøftet Kulturpuljens støtte til tilbagevendende festivaler og 
kulturevents herunder balancen mellem tradition og fornyelse. Børn og Skole, Kultur, Unge og 
Fritid har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et forslag til udviklingen og sammensætningen af 
de tilbagevendende festivaler. 
 

 
Baggrund 

På baggrund af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets temadrøftelser på mødet den 11. september 
2018 (pkt. 1) og den 7. november 2018 (pkt. 1) om Kulturpuljen og de tilbagevendende festivaler 
har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udarbejdet et forsalg til udvikling og sammensætning af 
tilbagevendende festivaler (bilag 1), som Kultur-, Unge og Fritidsudvalget kan træffe beslutning 
om.  
 
Forslaget indeholder følgende:  

 At opretholde Kultur & Festdage med sit nuværende budget uden at øremærke midler til 
gadeforeningerne. 

 At fastholde Gentofte Musikfestival 

 At nedlægge Sommerjazz og i stedet støtte musik og koncertinitiativer gennem 
Kulturpuljen. 

 At indkøbe og gennemføre Danmarks Internationale Gadeteaterfestival igen i 2019 og 
herefter årligt vurdere, om festivalen skal prioriteres. 

 At fastholde Golden Days Festival 

 At styrke GentofteNattens kulturelle profil og skærpe arrangørkredsen til kun at omfatte 
kulturinstitutioner og kulturelle aktører. At drøfte GentofteNattens placering med 
arrangørerne med henblik på en eventuel flytning af festivalen til vinterhalvåret. 

 
Med ovennævnte justeringer vil Kulturpuljen have flere frie midler til at understøtte den kulturelle 
virkelyst i Gentofte Kommune. Derfor anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at de 
nuværende kriterier for Kulturpuljen fastholdes i 2019, samt at uddelingspraksissen skærpes for i 
højere grad at understøtte kulturpolitikkens værdier om fællesskab, virkelyst, dannelse og 
mangfoldighed.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 

1. At forslaget om udvikling og sammensætning af de tilbagevendende festivaler vedtages. 
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2. At de nuværende kriterier for Kulturpuljen fastholdes i 2019. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Pkt. 1-2 blev vedtaget. 
 
Bilag 

1. Bilag Festivaler og tilbagevendende kulturevents - mellem tradition og fornyelse (2590456 - 

EMN-2018-05322) 

 
 

4 (Åben) Opfølgning på styringskoncept Kultur, Unge og Fritid 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00229 

 

Resumé 

Der præsenteres en oversigt over de data, der samlet tilgår Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, og 
som skal sikre, at udvalget har et tilfredsstillende overblik over kultur-, unge- og fritidsområdet. 
Oversigten præsenteres som opfølgning på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet 
den 7. november 2018.  

 
Baggrund 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget godkendte på dets møde den 7. november 2018 indstilling om 
styringskoncept for Kultur, Unge og Fritid. I den forbindelse bad man forvaltningen udarbejde et 
forslag til udvikling af kvartalsrapporter, årshjul og temadrøftelser, der samlet sikrer udvalget et 
løbende overblik over kultur-, unge- og fritidsområdet. 
 
I bilaget ”Oversigt over data til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget” er vist den samlede tilgang af data 
til udvalget – dels i en overordnet ramme (fordelt på lige og ulige år), dels konkret for de næste fire 
møder i udvalget. 
 
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at styringskonceptet sammen med den 
løbende tilpasning af årsplanens konkrete temaer og emner sikrer udvalget et solidt overblik over 
kultur-, unge- og fritidsområdet. 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. BILAG Oversigt over data til Kultur-Unge-og Fritidsudvalget (2638746 - EMN-2019-00229) 

 
 

5 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05658 

 

Resumé 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en kvartalsrapportering (bilag 1) for Kultur, Unge og Fritid 4. 
kvartal 2018, budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på nogle af de afsluttede Opgaveudvalg 
(bilag 3).  

 
Baggrund 

I afrapporteringen i Kultur, Unge og Fritid er der særligt fokus på, at:  
 

 Der er indgået en fireårig driftsaftale med Gentofte Musikskole for perioden 1. januar 2019 
til 31. december 2022 samt en toårig driftsaftale med Øregaard Museum gældende i 
perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. 

 I samarbejde med Dansk Hockey Union og Gentofte Hockey Klub (GHK) er der iværksat 
forløb med hockey i tre forskellige børnehaver i Gentofte Kommune (Dragen, Brobækhus 
og Vældegården). Forløbet startede i uge 43 og løb over seks uger.  

 I forlængelse af det strategiske indsatsområde ”Sund ungekultur” i Sundhedspolitikken skal 
der arbejdes med fire handleplaner, som henvender sig til unge i alderen 14-29 år.  

 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2018 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning.  
Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2018 (2631407 - EMN-2018-05658) 

2. Bilag 2 Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritidsudvalget 4. kvartal 2018 

Budbetændringer (2628619 - EMN-2018-05658) 
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3. Bilag 3 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2018 Opfølgning på afsluttede 

Opgaveudvalg (2638773 - EMN-2018-05658) 

 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00201 

 

Resumé 

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

 
Baggrund 

 Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
Som noget nyt bliver årsplanen en del af dagsordensmaterialet.  
Formålet med at medtage årsplanen er at give udvalgets medlemmer mulighed for løbende 
at prioritere emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

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

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal. Se bilag 1, Årsplan for KUF 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 
2020. Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 
 

 Aktiv Vinter 2019 
For 11. år i træk udsendes programmet for ”Aktiv Vinter”, som er et aktivitetstilbud i uge 7, 
til alle kommunens skolebørn fra 0. klasse og opefter. 
Programmet er udarbejdet i samarbejde med de folkeoplysende foreninger samt kulturelle 
institutioner. 
Det bliver udsendt i uge 3 og kan læses på Forældreintra og kommunens hjemmeside. 
Som noget nyt har vi valgt at åbne salg af pladser kl. 17 for at imødekomme forældres 
ønske om ikke at skulle bruge deres arbejdstid på at booke plads til deres barn. 
 
Dette års program indeholder 23 forskellige aktiviteter med plads til 837 børn. 
 

 Eliteidrætspuljens opdaterede kriterier 
Tilbage i november 2014 besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, at Eliteidrætspuljen 
fremover skulle behandles administrativt af Gentofte Kommunes Idræts- og Fritidsafdeling. 
I forbindelse med gennemgang af kommunens puljer på et møde i det nystiftede Gentofte- 
og Eliteudvalg blev der fra Danmarks Idrætsforbund Talent- og eliteafdelingen ytret ønske 
om justering af Eliteidrætspuljens kriterier. Sammen med Team Danmark ønskede de en 
kobling mellem talentudviklingspuljerne og eliteidrætspuljen, hvorfor det nu er et kriterie, at 
klubber, der ansøger Eliteidrætspuljen har en formuleret eller implementeret talentstrategi. 
Endvidere blev beløbsgrænsen sat ned således, at foreningerne max kan ansøge om 

http://viewer.zmags.com/publication/493d7266#/493d7266/1
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20.000 kr./år.  Tidligere var beløbsgrænsen 30.000 kr. Alle rettelser er godkendt af Gentofte 
Talent- og Eliteudvalg og kriterierne træder i kraft februar 2019. 

  
 

Arrangementer i perioden d. 30. januar til d. 28. marts 2019 
 

 Salto. Stentøjsmesteren 
Fra den 7. februar på Øregaard Museum.  
Axel Salto var en af det 20. århundredes vigtigste udøvere indenfor keramisk kunst. Han 
bearbejdede stentøjet på nye og ukonventionelle måder og bragte, som en af de første, 
modernistiske idéer ind i det keramiske fag. Oplev hans markante formsprog på en 
udstilling, der bl.a. også inddrager skitser, der giver indblik i mesterens arbejde.  
 

 Den evige ild 
Premiere den 1. marts. Bellevue Teatret. 
Bellevue Teatret har fået rettighederne til at forvandle Ken Folletts bestseller til en episk 
musical. Den evige ild er spændt op imellem de rivaliserende dronninger, Elizabeth 1. og 
Maria Stuart, som sætter ild til religion og magtspil i 1500-tallets England. Midt i 
stridighederne opererer agenten Ned Willard, som er fanget i sin egen evige 
kærlighedskamp. Stærke følelser, store sange og intenst drama fra allerførste taktslag.  
 

 Gentofte Bogmesse 
Lørdag den 2. marts kl. 10-17. Oplev aktuelle stjerneforfattere, få boostet din bogreol og 
find nyt tankegods. Programmet spænder vidt i år og fokus er som altid på et udvalg af det 
bedste af det aktuelle. Den brittiske stjerneforfatter Ken Follett åbner messen og du kan 
også møde bl.a. Morten Pape, Anne-Christine Riebnitzsky, Ahmed Akkari og mange flere.  
 

 Mesterskabsaften 
Den 19. marts kl. 19 afholdes mesterskabsaften for at hylde de mange dygtige 
mesterskabsvindere i Gentofte Kommunes idrætsforeninger. Arrangementet er arrangeret 
af Fritid i samarbejde med borgmestersekretariatet og foregår i Rådhushallen på Gentofte 
Rådhus.  
 

 Gryderet, langbord og fællesskab 
Torsdag den 21. marts kl. 17.30-19 på Gentofte Hovedbibliotek. 
Kom til fællesspisning og samtaler om mad og mennesker. Madsociolog Jon Fuglsang 
fortæller om måltidets sociologi og kaster et blik på måltidsfælleskaber før, nu og i 
fremtiden. Historisk har vi altid forsøgt at omsætte behovet for næring til en social 
begivenhed, men i takt med samfundets forandringer oplever mange, at fællesskabstanken 
er vanskelig at opretholde. For måltider handler nemlig også om konflikt, frigørelse og 
sociale hierarkier. Efter oplægget er der fællesspisning ved langborde i biblioteksrummet. 
Madbilletter: 65 kr. for voksne, 35 kr. for børn. Tilmelding via genbib.dk 

 
 
 

Indstilling 

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

 

http://oregaard.dk/udstillinger/jens-sondergaard/kommende/har-du-et-vaerk-af-axel-salto/
https://www.bellevueteatret.dk/
https://genbib.dk/bogmesse
https://genbib.dk/arrangementer/foredrag/gryderet-langbord-og-faellesskab
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Årsplan for KUF 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020  (2634959 - EMN-2019-00201) 
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