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Side 3 

1 (Åben) Statusrapport KULTUR 2018-2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06507 

 

Resumé 
Statusrapport for kulturområdet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019 fremlægges til 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets orientering.   
 
Baggrund 
På nærværende møde gives en status på kulturområdet for 2018 og 2019 i henhold til Sammen 
om kulturen – kulturpolitik for Gentofte Kommune og den underliggende vision: ”Kultur binder os 
sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler 
fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.” 
 
Den vedhæftede statusrapport for kulturområdet i Gentofte Kommune giver en kort afrapportering 
på områdets aktiviteter i perioden 2018-2019 i tekst og tal og udpeger centrale 
udviklingsperspektiver. Den overordnede ramme er kulturpolitikken Sammen om kulturen, som 
blev udarbejdet af et opgaveudvalg og vedtaget i juni 2018, og rapporten giver et overblik over, 
hvordan områdets institutioner, indsatser og tværgående initiativer samlet set arbejder med 
kulturpolitikken som pejlemærke. 
 
Overordnet set kan det konkluderes, at kulturområdet i 2018 og 2019 har arbejdet ud fra 
kulturpolitikkens vision og værdier.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage statusrapporten for kultur 2018-2019 til efterretning.   

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Statusrapport KULTUR 2018-2019 (3293400 - EMN-2019-06507) 

 

2 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06462 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 
2019 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på afsluttede opgaveudvalg (bilag 3). 

 
Baggrund 
I fjerde kvartal 2019 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:  
 
 



 

Side 4 

Kultur: 
Garderhøjfortet har modtaget fire millioner kr. i støtte af Novo Nordisk Fonden til matematiske 
Escape Rooms. Projektet udføres i samarbejde med skoleområdet og Science Kommunikation og 
vil udbrede fysiske og webbaserede matematiske Escape Rooms til klasseundervisningen og 
derved give matematikundervisningen en ny dimension.  
 
Unge: 
Udviklingen af ungemiljøet i Byens hus er fortsat i gang. Besøgstallet er steget, men skal fortsat 
udvikles. De fleste lokaler er nu indrettede, og der er nedsat en event-gruppe, som laver et årshjul 
med aktiviteter ud fra de unges og egne ideer, og de første aktiviteter er afholdt. Der er desuden 
indledt et samarbejde med SSP ift. udvikling af et mangfoldigt og trygt fællesskab.  
 
Hver skole har fået tildelt en medarbejder fra ungemiljøet for at sikre brobygning til ungemiljøet. 
Der har været dialog mellem ungemiljøet og de enkelte skoler om, hvordan der kan laves et 
konkret samarbejde. På flere skoler mangler der fortsat en konkret aftale. 
 
Fritid:  
I juni 2018 etablerede Gentofte Kommune et Talent- og Eliteidrætsråd, hvis funktion er at rådgive 
Gentofte Kommune i henhold til arbejdet med talent- og eliteidrætten i kommunen. 
 
Foreningslederakademiet Bevæg dig for livet 2019/20 målrettet nuværende og potentielle 
foreningsledere fra idræts- og spejderforeninger i Gentofte Kommune er blevet igangsat. 
Uddannelsen skal bidrage til at skabe velfungerende foreninger samt give foreningslederen viden 
og værktøjer til at udvikle sin forening, så den tiltrækker flere aktive medlemmer. Der deltager 22 
personer fra 12 forskellige foreninger.  
 
Den nye aktivitetsbane ved ungdomsskolen på Hartmannsvej, der er blevet til i samarbejde med 
Gentofte LIV, er blevet indviet den 5. november 2019. 
 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2019 til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019 (3289714 - EMN-2019-

06462) 

2. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019 Budgetændringer 

(3281003 - EMN-2019-06462) 

3. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019 Opfølgning på afsluttede 

opgaveudvalg (3268889 - EMN-2019-06462) 
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3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06527 

 

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

 
Baggrund 

 Aktiv Vinter 2020 
Program for Aktiv Vinter er netop udsendt til folke- og privatskoler i kommunen. 
 
Aktiv Vinter er for alle børn og unge, der går i skole i Gentofte Kommune eller bor i Gentofte 
Kommune og foregår i uge 7.  
 
Udvalgte foreninger og kulturelle institutioner slår i perioden dørene op for i alt 25 
forskellige sports- og kulturelle aktiviteter med plads til i alt 808 børn og unge.  
 
Programmet ligger tilgængelig for alle kommunens børn og unge på Aula og Gentofte.dk  
 
Læs program for Aktiv Vinter 2020 her 
 
Tilmelding starter den 21. januar kl. 17.00 og lukker den 6. februar kl. 12.00. 

 
 

 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2020-1. kvartal 2021 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver 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 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2020-1. kvartal 2021.  
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 

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

http://viewer.zmags.com/publication/570de02d
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Bilag 
1. Årsplan for KUF for 2. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 (3270190 - EMN-2019-06527) 

 

4 (Lukket) Status på anlægsprojektet om synlighed og kendskab på kulturområdet  
Offentlig titel  Status på anlægsprojektet om synlighed og kendskab på kulturområdet 
Sags ID: EMN-2020-00206 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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