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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
1  Åbent         Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og 
Bibliotek for 2013-2014 
 
048782-2012 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet forslag til Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 
for 2013-2014. 

 
Baggrund 
Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2013-2014 beskriver 
vision, kvalitetsmål og udviklingsindsatser for målområdet Kultur og Bibliotek gældende for 
budgetårene 2013-2014.  

Kontraktens formål er at målrette og prioritere arbejdet med at skabe et attraktivt og tidssvarende 
kulturtilbud. Endvidere er der lagt vægt på at sikre en høj kvalitet og inddrage borgerne i 
tilrettelæggelsen og afviklingen af kulturens aktiviteter. 

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen følgende 
politiske mål for området Kultur og Bibliotek: 

1. Kultur og Bibliotek skal sikre kvalitet og udvikling af kulturtilbuddet ved at opfange og reagere på 
nye tendenser og muligheder. Det skal ske med en stadig opmærksomhed på borgernes ønsker 
og behov. 

  

2. Unge i alderen 12-20 år skal opleve kulturtilbuddene som vedkommende og attraktive, og de 
skal støttes i at udvikle egne kulturelle og kreative kompetencer. 

  

3. Kultur og Bibliotek skal åbne dørene for nye muligheder og samarbejder, så Gentofte 
Kommunes kulturelle institutioner i endnu højere fra kan møde borgernes ønsker og behov. 

  

4. Borgernes engagement og kompetencer inddrages i udviklingen af de kulturelle aktiviteter og 
ved afholdelse af kulturelle arrangementer. Særligt skal der være fokus på øget inddragelse af de 
mange kompetente borgere med anden nationalitet end dansk. 

  

5. Gentofte Bibliotekerne skal fortsat have Danmarks højeste udlån på 26 materialer (inkl. 
fornyelser) pr. indbygger. 

  

De enkelte politiske mål beskriver specifikke udviklingsområder i kontraktperioden, og de skaber 
grundlag for det tværgående samarbejde. Indenfor de enkelte politiske mål er defineret konkrete 
udviklingsindsatser og succeskriterier. 

På området Kultur og Bibliotek indgås Niveau 2-kontrakter med Gentofte Bibliotekerne, Gentofte 
Musikskole, Øregaard Museum og Kulturskolerne. 
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Vurdering 
Det vurderes, at kontrakten mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek konkretiserer 
visionen og de politiske mål, som er vedtaget i Gentofte-Plan 2013. Nøgleindikatorerne 
kvantificerer driften, og indsatserne beskriver for hvert politisk mål relevante udviklingsområder.  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2013-2014 
godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2013-2014 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
2  Åbent         Status på KulturMetropolØresund 
 
048783-2012 
 
 
Resumé 
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 
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. 
 
 
Baggrund 
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 give mulighed for at præsentere 
borgerne for nogle kulturelle og idrætslige tilbud, som Gentofte Kommune ikke har mulighed for at 
løfte alene.  
 
Det samlede budget for hele aftaleperioden er på 25.630.000 kr., finansieret ved 13.970.000 kr. i 
kommunal/regional finansiering og 11.400.000. kr. statslig finansiering. 
 
Festival+ - Golden Days: Historiefestivalen Historiens Dage i Gentofte indgik i Golden Days’ 
program og blev planlagt og gennemført i samarbejde med lokale samarbejdspartnere og i et tæt 
samarbejde med Golden Days i København. Festivalens tema var 1950’erne, og der var 14 lokale 
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arrangementer i Gentofte med 1.400 deltagere. Festival+ forventes udbygget med endnu en 
festival i 2013 eller 2014. 
 
Idrætsevents: Målet med projektet er dels at forbedre kulturregionens samlede muligheder for at 
tiltrække og udvikle store idrætsbegivenheder, dels at øge begivenhedernes forankring og 
betydningshorisont for regionen og de involverede kommuner, så udøvere, foreninger og borgere 
bliver involveret og inddraget i begivenheden enten som tilskuer, frivillig eller aktør. I 2013 
identificeres de events som projektgruppen vil arbejde videre med i den resterende projektperiode  
 
Kulturens Motionsdag: Kulturens Motionsdag er en årlig regional event, der kobler idræt og kultur 
med det formål at styrke kulturinstitutionernes møde med borgere og brugere. Gentoftes 
arrangement i regi af Kulturens Motionsdag i 2012 havde 55 deltagere. Gentofte har indledt et 
samarbejde med Ordrupgaard og forventer i 2013 at udvikle eventen i samarbejde mellem Golden 
Days, Dansk Orienteringsforbund og museet.  
 
Udvikling af rammer for idræt og bevægelse: Målet med projektet er at kortlægge regionens 
idrætsfaciliteter med henblik på en fremadrettet koordinering af anvendelsen på tværs af 
kommunegrænserne samt skabe grundlag for en regional strategi for anvendelse, etablering og 
udvikling af specielle idrætsanlæg i regionen. Der arbejdes på at få udarbejdet et kommissorium 
for projektet, og projektet forventes realiseret i 2013.  
  
Projektspace: Målgruppen er unge og Projektspace består af fire elementer; en virtuel 
projektrådgivning, lokale projektværksteder, uddannelsesmoduler samt to større fælles events, 
som oprindeligt var planlagt til 2013 og 2015. Projektet har været præget af samarbejdets 
etablering. En del af de budgetterede midler til konkrete delprojekter er overført til 2013, hvor der 
forventes et mere direkte udbytte i forhold til lokale unge. For Gentoftes vedkommende fokuseres 
indsatsen på etableringen af et projektværksted på Hovedbiblioteket samt på et lokalt udviklet 
projektudviklingsforløb, hvori indgår projektrådgivning og uddannelsesmoduler fra Projektspace.  
 
 
Vurdering 
Kulturaftalen er modtaget med stor interesse i kredsen af samarbejdspartnere, der har store 
forventninger til samarbejdets resultater på såvel strategisk som praktisk niveau.  
 
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, hvilket 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 og Idræt og Fritid indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At der frigives 115.000 kr. fra Kulturpuljen samt 85.000 kr. fra Breddeidrætspuljen til 
KulturMetropolØresund 2013. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Status KulturMetropolØresund 2012 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
3  Åbent         Evaluering af projektet Unge på Biblioteket, 2010- 2012 
 
048784-2012 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet en endelig evaluering af projektet ”Unge på Biblioteket”. Arbejdet med unge på 
bibliotekerne videreføres indenfor Gentofte Bibliotekernes budgetramme.  
 

 
Baggrund 
”Unge på Biblioteket” blev iværksat på initiativ fra Kultur- og Fritidsudvalget med opstart i oktober 
2010. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møderne den 8. juni 2010 (pkt.3) og den 1. december 
2010 (pkt.12) henholdsvis 20.000 kr. og 44.000 kr. fra Kulturpuljen til projektet ’Unge på 
biblioteket’. På sit møde den 10. august 2011 (pkt. 5) blev udvalget orienteret om status for 
projektet og tog orienteringen til efterretning. Endvidere bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget på sit 
møde den 4. januar 2012 (pkt. 5) 60.000 kr. fra Kulturpuljen til den resterende projektperiode i 
2012. 
 
Projektet har som mål, at unge i alderen 12-20 år skal involveres aktivt i kulturaktiviteter på tre 
biblioteker i Gentofte Kommune; Hovedbiblioteket, Ordrup Bibliotek samt Dyssegård Bibliotek. På 
sidstnævnte bibliotek er aldersgruppen de 12-15-årige, grundet bibliotekets status som 
kombibibliotek. Et mål har desuden været at udvikle de fysiske rammer, således, at de unge 
opfatter bibliotekerne som en naturlig mulighed. Derudover er der prioriteret en 
kompetenceudvikling af de biblioteksansatte i projektperioden.  
 
På Hovedbiblioteket er projektværkstedet ”Rummet” blevet indrettet. I Rummet tilbydes også en 
åben, anonym vejledning for unge samt som mødested for ensomme unge i regi af den frivillige, 
sociale organisation Ventilen. Desuden har unge afholdt ferniseringer, litterære arrangementer, og 
forskellige workshops på Hovedbiblioteket, og biblioteket har fungeret som en ramme for kreative 
møder.  
 
Ordrup Bibliotek har via sin status som gymnasiebibliotek vist sig at være en god indgang til de 
unge. Her er dannet en fast gruppe på omkring 25 unge, Light Box, som afvikler arrangementer på 
biblioteket. Et element i projektets faglige vinkel har desuden været udviklingen af et analogt spil 
om opgaveskrivning, samt et læringsspil om Den kolde krig i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv. 
 
På Dyssegård Bibliotek har projektet haft en svær og langsom begyndelse. Der har været afholdt 
en række aktiviteter, men det har vist sig at været en stor opgave at opretholde kontakten til de 
yngre unge over længere tid.  
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I alt har omkring 2000 unge deltaget i arrangementer og aktiviteter i 2012. Heraf har 265 unge 
været direkte involveret i projektudvikling og afvikling af arrangementer. Derudover har 169 unge 
været involveret i udviklingen af opgavespillet.  
 
Vurdering 
Projektet ’Unge på biblioteket’ har formået at involvere unge i at udvikle og afholde kulturelle 
arrangementer på deres lokale bibliotek. Desuden har bibliotekerne vist sig som en god ramme om 
undervisningsfaglige arrangementer, der støtter op om elevernes læring på nye måder. 

Det er positivt, at projektets erfaringer inddrages i bibliotekernes virke fremadrettet. 
 
 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At evaluering af Unge på Biblioteket godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Evaluering af projektet for Unge på Biblioteket 2010-2012 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
4  Åbent         Status på Kulturklub Gentofte 2012 og ansøgning til Kulturpuljen til 
Kulturklub Gentofte 2013 
 
048785-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 77.500 kr. til Kulturklub Gentofte 2013. 
 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 1. september 2010 (pkt. 4) 100.000 kr. til 
etablering af Kulturklub Gentofte. På sit møde den 10. august 2011 (pkt. 4) blev Udvalget 
orienteret om status på Kulturklub Gentofte og bevilgede 100.000 kr. fra Kulturpuljen til 2012. 
 
Kulturklub Gentofte er et tilbud til borgere bosiddende i Gentofte Kommune og består i en 
række rabatter og særarrangementer, samt samlet information om kulturelle aktiviteter i 
Gentofte. Direktørerne for kulturinstitutionerne i Kulturklub Gentofte er glade for samarbejdet og 
ønsker at videreføre initiativet. 
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I 2012 har Kulturklubben per 1. november 479 medlemmer fordelt på 352 voksne og 127 børn. Det 
oprindelige succeskriterium var 3000 medlemmer det første år og 5000 medlemmer i løbet af tre 
år. Til sammenligning fik Biblioteksklubben, som er gratis, 500 medlemmer det første år. I dag har 
Biblioteksklubben efter tre år 1300 medlemmer. 
 
I 2012 er der afholdt tre særarrangementer for klubbens medlemmer: Nytårskur med præsentation 
af kulturinstitutionernes tilbud og aktiviteter i 2012 (150 deltagere), Emotion Boulevard på 
Danmarks Akvarium (100 deltagere), og åbningskoncerten af Gentofte Børnekulturuger med Jeppe 
og Jazzhyænerne på Ordrupgaard (120 deltagere) Derudover har der i regi af Gentofte 
Børnekulturuger været særarrangementer eller særligt fordelagtige rabatter på Ordrupgaard, 
Experimentarium, Øregaard Museum, Bellevue Teatret, Gentofte Bibliotekerne og i Gentofte Kino. 
Arrangementerne trak tilsammen 620 deltagere. 
 
For at tiltrække flere medlemmer vil der i 2013 være flere særarrangementerne og en styrket 
markedsføring af Kulturklubben og dens tilbud. 
 
Det samlede budget for Kulturklub Gentofte er på 95.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 60.000 kr. til 
personaleomkostninger samt 35.000 kr. til tilskud til særarrangementer.  Dertil kommer udgifter til 
markedsføring, som finansieres af uforbrugte midler i 2012. Der påregnes en indtægt på 17.500 kr. 
gennem salg af medlemskort, og Kulturpuljen ansøges om 77.500 kr.  
 
Vurdering 
Kulturklub Gentofte formidler adgang til de store kulturinstitutioner, som med specielt tilrettelagte 
særarrangementer får mulighed for at vise nye sider af deres virksomhed.  

Nyhedsbrevet, som sendes ud via kulturklubben, vurderes at udgøre en stor værdi i forhold til at 
gøre opmærksom på kulturelle aktiviteter og tilbud i Gentofte. 

Derudover skaber Kulturklub Gentofte mulighed for nye tværgående samarbejder mellem 
kommunale, statslige og private kulturinstitutioner.  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 77.500 kr. fra Kulturpuljen til Kulturklub Gentofte i 2013. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kulturpuljen pr. 22. november 2012 
 Status på Kulturklub Gentofte 2012 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til GM og Musikfestival 
 
048722-2012 
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Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 87.500 kr. til GM og Musikfestival. 

 
Baggrund 
Klubberne i Gentofte, Musikskolen og Ungdomsskolen arrangerer sammen GM (tidligere GM i 
Rock) den 4. maj 2013 og Musikfestival den 2. juni 2013. GM hed tidligere GM i rock, men 
arrangørerne har ændret navnet for at signalere, at alle genrer er velkomne.  

GM henvender sig til mere øvede unge musikere, hvorimod Musikfestivalen også rummer de yngre 
og mindre øvede bands. GM er en musikkonkurrence, hvorimod Musikfestivalen er en hel dag med 
mange forskellige musikalske indslag.  

Der er audition til GM i Rock i april, hvorefter de udvalgte bands kan deltage i workshops med 
professionelle musikere. Derudover får hvert band en banddoctor session med en af musikskolens 
lærere. 

Ved begge arrangementer inddrages både unge og forældre aktivt. Der etableres et 
musiksekretariat for unge frivillige, som skriver om begge events til et online nyheds-site. 
Derudover inddrages forældrene som praktisk hjælp ved afviklingen af arrangementerne. 

Det samlede budget for de to arrangementer er på 87.500 kr. Heraf er 22.000 kr. til Musikfestivalen 
og 65.500 kr. til GM. I alt budgetteres med 14.000 kr. til plakater, flyers m.m. 15.000 kr. til lyd og 
lys, 5.000 kr. til et bagtæppe, 13.000 kr. til merchandise, 3.500 kr. til gaver til dommere, 12.000 kr. i 
forplejning og 14.000 kr. til banddoctor sessioner. Kulturpuljen ansøges om det samlede beløb. 

I 2012 deltog 80 unge musikere i GM i Rock. Til audition var der 100 tilhørere og til selve 
konkurrencen var publikumstallet på ca. 500. Til Musikfestivalen deltog 36 bands med i alt 154 
unge, og festivalen havde anslået 3-400 publikummer. 

 
Vurdering 
Både GM og Musikfestivalen tilbyder unge musikere en mulighed for at stå på en scene og spille 
for et større publikum. De to arrangementer supplerer hinanden, idet Musikfestivalen kan fungere 
som fødekæde til GM. 

Det er desuden positivt at begge arrangementer har fokus på både at inddrage unge og forældre 
som frivillige. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At der ydes 87.500 kr. fra Kulturpuljen til GM og Musikfestival. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen til GM og Musikfestival 
 Fakta og evaluering af Gentofte Musikfestival 
 Fakta om GM i Rock 
 Regnskab 2012 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
6  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Kulturapp 
 
047910-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 126.800 kr. til kulturapp. 

 
Baggrund 
Applikationer, kaldet apps, er små programmer til smartphones. En app kan hente data fra 
internettet og videreformidle det til brugeren. En app kan også bruge data om telefonens placering. 
En app gør det muligt for brugere at få informationer, som er skræddersyet til deres interessefelt 
og det sted, de befinder sig i øjeblikket. En kulturapp kan eksempelvis give brugeren oplysninger 
om kulturelle arrangementer i nærheden eller information om en skulptur, de ser i en park. 
Borgerne kan også få mere at vide om de parker og grønne områder, de bor i nærheden af eller 
færdes i. App’en kan også bruges til at søge efter legepladser i nærheden. 

Firmaet Mobile Identity har udviklet en kulturapp, som kan tilpasses til borgerne i Gentofte 
Kommune. Kulturapp’en vil trække data fra kulturnaut om kulturelle arrangementer i kommunen, og 
til app’en vil desuden kunne udvikles relevant information om interessante steder i kommunen. 
App’en giver endvidere borgerne mulighed for at kommunikere og anbefale kulturelle 
arrangementer til hinanden. 

Roskilde Kommune lancerede kulturapp’en i april i år under navnet Roskilde Live, og derudover 
påtænker Frederiksberg Kommune at investere i den mobile kulturguide. 

Det samlede budget for kulturapp’en er på 126.800 kr. Heraf er 50.600 kr. brugsret til systemet den 
mobile kulturguide i to år og 55.200 kr. til et nyt feed, som giver adgang til oplysninger om 
arrangementer direkte fra Kultunaut. Dertil kommer henholdsvis 16.000 kr. for opsætning af 
datapakke med arrangementer og 5.000 kr. for opsætning af datapakke med steder. Kulturpuljen 
ansøges om det samlede beløb. 

 
Vurdering 
En Kulturapp vil synliggøre informationer om kulturelle aktiviteter og specielle lokaliteter ét sted. 
Kulturapp’en vil derudover kunne bruges af borgerne til at dele arrangementer og gode steder med 
familie og venner. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 126.800 kr. fra Kulturpuljen til kulturapp. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen om kulturapp til Kultur og Bibliotek 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
7  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til projektudviklingsforløb for unge 
 
048786-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 40.000 kr. til projektudviklingsforløb for unge. 

 
Baggrund 
Kultur og Bibliotek ønsker at udvikle et lokalt projektudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i 
projektet Projektspace i regi af KulturMetropolØresund. Formålet med forløbet er at understøtte de 
unges engagement i deres egne ideer og give dem redskaber til at arbejde videre med at udvikle 
og realisere dem. Forløbet består af oplæg og workshops samt afvikling af projekter og 
arrangementer. Undervejs i forløbet vil de unge få stillet nogle konkrete opgaver, som både er 
kulturelle arrangementer i bred forstand, men også eksempelvis faglige eller innovative projekter. 

Projektudviklingsforløbet er forankret i Kultur og Bibliotek, og projektet tager afsæt i det allerede 
etablerede projektværksted på Hovedbiblioteket, Rummet, og bygger desuden på erfaringer fra 
samarbejde med unge gennem flere år. Via engagementet i Projektspace under 
KulturMetropolØresund kan projektudviklingsforløbet profitere af undervisningsforløb, som er 
delvist finansieret gennem Kulturaftalen.  

Målgruppen for forløbet er de 15-25-årige, og det forventes, at der i 2013 optages mellem 15 og 20 
unge. Det er desuden et krav for optagelse, at den unge enten bor i eller går på en uddannelse i 
Gentofte Kommune.  

Ansøgningsfristen for deltagelse i forløbet er den 6. januar 2013, og det første hold forventes at 
have gennemført i december 2013. 

Det samlede budget for projektudviklingsforløbet er på 90.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 30.000 
kr. til undervisning, 40.000 kr. til aktiviteter og arrangementer, 10.000 kr. til PR og plakater, 5.000 
kr. til forplejning, transport m.v. og endelig 5.000 kr. til uforudsete udgifter. Projektet forventes 
finansieret via 30.000 kr. fra Gentofte Bibliotekerne og 40.000 kr. fra Kulturpuljen. Hertil kommer 
20.000 kr. i ekstern finansiering, som de unge deltagere skal skaffe via fundraising, som er en del 
af uddannelsen.  

De ansøgte 40.000 kr. fra Kulturpuljen er målrettet de kulturelle aktiviteter i forløbet, som er åbne 
for alle interesserede unge. 
 
 

 
Vurdering 
Det er positivt, at projektudviklingsforløbet er udviklet og tilrettelagt i samarbejde med unge, idet 
erfaring viser, at en tidlig og løbende involvering af unge er afgørende for succesen af de 
aktiviteter målrettet dem. 
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Projektudviklingsforløbet sikrer lokal forankring af Projektspace under KulturMetropolØresund. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 40.000 kr. fra Kulturpuljen til projektudviklingsforløb for unge. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen Støtte til projektudviklingsforløb for unge 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
8  Åbent         Anlægsbevilling til etablering af øvested i bunker under 
Bernstorffsparken 
 
009911-2012 
 
 
Resumé 
I Bernstorffsparken ligger en 1.100 m2 underjordisk bunker, som Gentofte Kommune ønsker 
indrettet til musikøvested for kommunens unge. Bunkeren ejes af Beredskabsstyrelsen, der gerne 
ser Gentofte Kommune som lejer af anlægget. 
 
Sagen forelægges politisk med henblik på at få frigivet en anlægsbevilling jf. skema 4 (vedlagt som 
bilag 2) til at ombygge bunkeren for, således at den kan anvendes som musikøvested for de unge. 
Ombygningen handler primært om opgradering af brandsikkerheden i bunkeren.   

  

 
Baggrund 
Bunkeren er bygget i 1953 og udbygget i 1971. Bunkeren blev operativt lukket i 2003, men står 
intakt med borde og stole, radiosystem, telefoner, telex og fjernskrivere og med generalstabskort 
på væggene.  
 
Ombygningen  

Alle anlægsarbejder i bunkeren er søgt holdt på et minimum. Det er alene lovkrav og 
sikkerhedsmæssige arbejder, der gennemføres. 

I overskriftsform gennemføres: 

 Brandsikkerhedstiltag  

 Ny opvarmningsform  
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 Arbejder over jord i parken – myndighedskrav samt arbejder aftalt med Styrelsen for Slotte 
og Kulturejendomme, der ejer parken    

Musikbunkeren vil organisatorisk høre under Kulturafdelingen og Ungdomsskolen. Der vil blive 
oprettet en musikforening, primært bestående af unge brugere i alderen 15 til 25 år. Se endvidere 
vedlagt notat med indstillinger for en uddybende beskrivelse af den daglige brug af bunkeren mm. 

 
Vurdering 
Udbud  

Gentofte Ejendomme anbefaler at projektet udbydes i hovedentreprise med 3-5 bydende. 

  

Gennemførelse af byggeriet  

Byggeriet kan ifølge tidsplanen være færdigt og klar til ibrugtagning i slutningen af september 
2013. 

 

Økonomi  

Det vurderes, at projektet kan realiseres indenfor de i investeringsoversigten afsatte midler - jf. 
vedlagte skema 4.  

  

 
Indstilling 
Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At der gives anlægsbevilling til etablering af musikøvested i bunkeren, med finansiering 
over det, i investeringsoversigten for 2013, anviste rådighedsbeløb - jf. skema 4. 

2. At det godkendes at projektet udbydes som hovedentreprise til 3-5 bydende. 

3. At Kultur bemyndiges til at indgå en lejeaftale med Beredskabsstyrelsen om bunkeren.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat - øvested i bunker under Bernstorffparken 
 Skema 4 - bunkeren 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
9  Åbent         Intern kontrakt mellem kultur og fritidsudvalget og idræt og fritid for 
2013 
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048535-2012 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid forelægger kontrakt for Idræt og Fritid for 2013 til drøftelse og godkendelse. 
Kontrakten indeholder mål og veje til målene for de politiske mål og for emner fra den politiske 
budgetaftale 2013. Samtidig forelægges status for den tilsvarende kontrakt for 2012 

 
Baggrund 

Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder, og Gentofte 
Plan er udgangspunktet for opstillingen af de interne kontrakter. Her er budgetforliget mellem Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie 
Louise Gjern Bistrup (uden for parti) for 2013-2016 et vigtigt element.  De interne kontrakter 
vedrørende et politisk målområde indgås mellem det relevante politiske fagudvalg og 
opgaveområdet. Vedlagt forelægges Kultur- og Fritidsudvalget for den interne kontrakt vedr. Fritid 
og Idræt.  

Formålet med kontrakterne er at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Plan og at 
forventningsafstemme om den strategiske udvikling af de politiske områder. Kontrakten for Idræt 
og Fritid dækker 2013, og konceptet er i tråd med Kvalitetskontrakten for Gentofte Kommune 
mellem Kommunalbestyrelsen og borgerne. Der forelægges samtidig en status for den gældende 
kontrakt for Idræt og Fritid 2012 (”Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børn, Unge 
og Fritid om Idræt og Fritid i 2012”) 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at kontrakten for Idræt og Fritid 2013 konkretiserer visionen, 
Gentofte kommunes folkeoplysningspolitik og de politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At status for kontrakt for Idræt og Fritid for 2012 tages til efterretning. 
2. At kontrakten for Idræt og Fritid for 2013 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Opfølgning på Intern kontrakt, Idræt og Fritid 2012 
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 Intern kontrakt 2013 Idræt og Fritid.pdf 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
10  Åbent         Status- og kvalitetsrapport Idræt og Fritid 
 
012173-2011 
 
 
Resumé 
Status- og kvalitetsrapport Idræt og Fritid er udarbejdet for at kortlægge idræts- og fritidslivet i 
Gentofte Kommune. Rapporten viser status efterår 2012 over registrerede foreninger og 
oplysningsforbund i Gentofte, der tilbyder fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne, hvortil 
kommunen yder tilskud i forlængelse af Folkeoplysningsloven.  
 
Baggrund 

Status- og kvalitetsrapporten bygger på data fra nationale undersøgelser udarbejdet af Idrættens 
Analyseinstitut samt egne data fra Børn, Unge og Fritid som ligger til grund for tilskudstildelingen.  
 
Status- og kvalitetsrapporten kortlægger: 

 At der siden sidste kvalitetsrapport på fritidsområdet 2008 er udarbejdet en ny 
folkeoplysningspolitik for at styrke et aktivt medborgerskab, integration og social inklusion.  

 At der forventes at blive oprettet en ny pulje til at støtte arbejdet med idræt og motion samt 
fritid og folkeoplysning ultimo 2012. 

 At foreningerne i Gentofte Kommune har et stabilt medlemstal for både børn og voksne. 
Spejderne har oplevet en positiv medlemstilgang de seneste år. 

 At Gentofte Kommune har været breddeidrætskommune i perioden 2010-2011, hvilket har 
givet en række erfaringer om, hvad der motiverer borgerne til at bevæge sig. Lang de fleste 
af aktiviteterne er videreført efter  
projektperiodens ophør. 

 At Gentofte Kommune stiller gode muligheder til rådighed for eliteidrætten, hvor det bl.a. er 
muligt at kombinere uddannelse med en aktiv elite idrætskarriere. 

 At der siden sidste kvalitetsrapport på fritidsområdet 2008 er arbejdet med etablering af 
idrætsskolen på Bakkegårdsskolen. 

 At Gentofte Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv. 

 At Gentofte Kommune understøtter den selvorganiserede idræt. 

 At Gentofte Kommune støtter foreningslivet med forløb indenfor organisations- og 
foreningsudvikling. 

 At Gentofte Kommune støtter uddannelsen af kompetente trænere og ledere igennem 
tilskud til træner/lederuddannelse. 
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 At kun få foreninger i Gentofte Kommune oplever, at der stilles for mange krav fra 
kommunen for at få støtte ligesom meget få oplever, at der er for mange forventninger fra 
kommunen. 

 At det opleves som en udfordring at rekruttere frivillige i Gentofte Kommune primært på 
voksenområdet. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer at Status og kvalitetsrapporten Idræt og Fritid tegner et retvisende 
billede af idræts- og fritidslivet i Gentofte Kommune. Rapporten kan danne udgangspunkt for det 
fremtidige arbejde med nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Status- og kvalitetsrapporten drøftes og tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Status- og kvalitetsrapport Fritid 2012.pdf 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
11  Åbent         Foreningsgenvej muligheder for videreudvikling 
 
059370-2011 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at igangsætte en analyse af 
udviklingsmuligheder og mulige justeringer af ForeningsGenvej. Resultatet af analysen er nu klar. 
Analysen kan læses i bilag 1. 
Børne, Unge og Fritid indstiller, at der igangsættes et mindre projekt, hvor der justeres og 
forbedres på tilgængeligheden til og funktionaliteten i ForeningsGenvej på baggrund af brugerens 
ønsker. Samtidig indstilles det, at udviklingen af markedet og behovet følges i kommende år med 
henblik på at foretage en mere gennemgribende udvikling af systemets muligheder på et senere 
tidspunkt.  
 
Baggrund 
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Gentofte Kommune åbnede den digitale foreningsadministration ”ForeningsGenvej” for foreninger 
og aftenskoler i 2008. Kun de færreste foreninger har taget løsningen i brug, og der er behov for 
justering og videreudvikling af Foreningsgenvej for at skabe en løsning, der lever op til brugernes 
behov.  
  
Foreningsgenvej er udviklet så foreningerne i systemet kan administrere og ajourføre foreningens 
oplysninger, se og booke lokaler og baner og skifte formand, kasserer og kontaktperson. Der er 
også mulighed for at aflyse brug af lokaler og baner. Dermed undgås, at baner og lokaler står 
tomme i tilfælde af, at brugeren ikke kan udnytte sin booking. En af ideerne bag 
lokalefunktionaliteten i ForeningsGenvej er netop at udnytte kommunens faciliteter bedre.  
  
Der er gennemført en foranalyse for på den baggrund at vurdere, hvorvidt en videreudvikling af det 
eksisterende system er hensigtsmæssig, eller det vil give større udbytte at skifte til et andet system 
og en anden udbyder.  Foranalysen belyser fordele og ulemper ved forskellige udviklingsmodeller.  
 
Vurdering 
På baggrund af den markedsundersøgelse og brugeranalyse, der blev gennemført i foranalysen, 
kan der blandt andet opstilles følgende overordnede delkonklusioner; den samlede konklusion 
fremgår af analysen i bilag 1: 
  

 Der er gennemgående en lav interesse for digital understøttelse af 
administrationsopgaverne i snitfladen mellem foreninger og kommune 

 Foreningerne udtrykker stor tilfredshed med den service, de får fra faciliteterne og 
kommunen. Flere udtrykker, at de sætter pris på den menneskelige kontakt 

 Der findes endnu ikke et system, der er markant bedre end den nuværende 
ForeningsGenvej til understøttelse af administrative opgaver. Samtidig er de systemer, der 
er på markedet pt., for dyre sammenlignet med det  
udbytte, der vil være af at skifte til dem.  

 Forsøg på idrætsfrikommuneområdet med at lave administrative foreningsklynger, hvor 
foreningerne kan hjælpes ad med de administrative opgaver har endnu ikke resulteret i 
ønsker til systemet, som kan opfyldes med de nuværende udbydere på markedet. 

På baggrund af den lave interesse fra brugernes side, anbefales det ikke, at indkøbe et nyt system 
eller videreudvikle på den eksisterende brugergrænseflade på nuværende tidspunkt.  
  
Det anbefales, at der igangsættes et mindre projekt, hvor den nuværende database tilpasses 
brugernes ønsker i højere grad end i den nuværende brugergrænseflade. Der er mulighed for 
allerede nu at gennemføre enkelte systemmæssige forbedringer. Herunder tænkes blandt andet 
en anden adgang end NemId, som af alle brugere er nævnt som en hindring for brug af systemet.  
  
Det foreslås, at der igangsættes et projekt, hvor der tilpasses i det eksisterende system, og at dette 
samtidig løftes ud af Gentofte Kommunes Genvej og over i en ny brugergrænseflade for at lette 
brugerens adgang. Genvej er primært målrettet borgere og de nuværende funktionaliteter i 
ForeningsGenvej henvender sig primært til foreningerne. Det vurderes, at en tilpasning kan 
gennemføres for mellem 50.000 og 100.000 kr. og være gennemført i løbet af 6 måneder. 
  
Det vurderes, at der herefter skal gennemføres en ny implementering af systemet og en 
introduktion af mulighederne for foreninger og aftenskoler. Denne fase forventes at tage et halvt år. 
Således vurderes det, at et tilpasset system kan være fuldt implementeret med udgangen af 2013. 
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Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget: 
 
At det besluttes at igangsætte et projekt med tilpasning af foreningsløsningen 
 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 kl. 17.00 

Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: Foranalyserapport af ForeningsGenvej 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
12  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 28. november 2012 til 9. januar 2013: 

 2. december kl. 15: Juletræstænding på Rådhuset og julekoncert ved Musikskolen i 
Rådhushallen 

 9. december kl. 15: Julekoncert med Gentofte Concert Band i Rådhushallen 

 9. december kl. 15: Søborg Motetkor synger Händels Messias i Hellerup Kirke 

 12. december kl. 20: Julekoncert med koret De Unge Drenge i Helleruplund Kirke 
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Bibliotekernes arrangementsfolder for vinteren udleveres på mødet. 

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne. 

  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
13  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 28. november 2012 
 
14  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 



  Side 20 af 20 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 


