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1 (Åben) 7. møde i Opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte den 15. august 2018
 
Sags ID: EMN-2018-02363

Resumé
Opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte mødes for syvende og sidste gang for afsluttende at drøfte 
og vedtage opgaveudvalgets forslag til arkitekturpolitik. Endelig skal udvalget nå frem til en vision 
for arkitekturpolitikken og drøfte hvordan og til hvilke målgrupper arkitekturpolitikken skal formidles 
og forankres. 

Baggrund
På det seneste møde blev politikkens digitale struktur gennemgået og udvalget drøftede 
arkitekturpolitikkens grundlæggende værdier, der blev kommenteret og justeret i ordlyden. Der blev 
også drøftet et bud på en vision, der skal arbejdes videre med.

Udvalget fandt at de fem grundlæggende værdier, Respekt for arven - mod til det nye, 
Anerkendelse af faglighed, Omtanke ved fortætning, Det grønne som grundlag, og Samskabelse 
som form, er fyldestgørende i forhold til Arkitekturpolitikken om end man ønsker at bruge et andet 
ord end samskabelse. 

På baggrund af udvalgets drøftelser er forslaget til arkitekturpolitik blevet bearbejdet.

Politikkens struktur er opbygget med hhv.:

En redegørelse for Gentoftes unikke udgangspunkt - den eksisterende kulturarv
En italesættelse af, hvad der kendetegner arkitektoniske kvalitet
En påpegning af, at vi er sammen om at bevare og udvikle arkitektonisk kvalitet
En beskrivelse af en arkitekturpolitisk vision og 5 grundlæggende værdier i arbejdet med arkitektur 
i Gentofte

Udvalget skal til mødet d. 15. august fokusere på at formulere en vision for arkitekturpolitikken - et 
klart billede, der viser, hvad politikken kan bringe os frem til, hvis vi efterlever principperne heri. 
Visionen er et vigtigt element for den fremtidige udbredelse og forståelse af arkitekturpolitikkens 
væsen. 

Der er i forslaget til arkitekturpolitikken taget højde for input fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Opgaveudvalgets 7. møde
På opgaveudvalgets syvende og sidste møde skal medlemmerne afsluttende godkende den 
seneste bearbejdning af arkitekturpolitikken samt formulere en vision for arkitekturpolitikken. 
Desuden skal udvalget komme med forslag til, hvordan realiseringen af politikken kan ske. Det skal 
drøftes hvordan der kan skabes engagement hos de forskellige aktører - offentlige og private bygherrer, 
ejendomsmæglere, projektudviklere, grundejerforeninger m.fl.-, således at værdigrundlaget bliver 
levendegjort.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte:
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At udvalget drøfter og vedtager forslaget Arkitektur i Gentofte

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød velkommen til det 7. og sidste møde i opgaveudvalget, der blev afholdt på 
Øregaard Museum.

Han indledte med at adressere, at udvalget på mødet skal vedtage arkitekturpolitikken som helhed. 
Politikken er enkel i sit grafiske udtryk, velskrevet og velformuleret, og den målretter sig til såvel 
den arkitekturkyndige som den, der stifter bekendtskab med området for første gang.

Udkastet har været fremlagt i seniorråd og handicapråd, der har udtalt at det er et flot stykke 
arbejde med enkelte kommentarer, der er indarbejdet i politikken.

Der fremkom bemærkning om, at de ældre gerne må indgå i billedmaterialet. Fotoillustrationerne 
kan med fordel gentænkes eller tilpasses om end de institutionelle fotos passer godt ind. Udsigt 
eller mangel på udsigt er et emne, der også kan adresseres. Ligesom butiksfacader bør nævnes.

Inden drøftelse af visionen opsummerede formanden, hvad en god arkitekturvision bør indeholde. 
En god vision skal være altfavnende, og dermed omfatte politikkens værdier; respekt, mod, 
faglighed, det fælles, og det grønne. Den skal indeholde de berørte spændingsfelter, og være 
enkel, kort og let forståelig. Den skal stille et billede op af fremtiden. Den skal anvise handling. 
Være overraskende og unik.
Drøftelsen tog udgangspunkt i et forslag til en visionstekst, der var formandskabets bud på en 
sammenskrivning af de indkomne forslag til vision. Den gav anledning til en drøftelse om den var 
visionær eller konstaterende, og lød afslutningsvis:

”Arkitekturen i Gentofte vil respekt for kulturarven og mod til fornyelse.
Vi skaber med omtanke – sammen. Med kvalitet, for livskvalitet.

Det sker med øje for den enkeltes ønsker, helheden og den grønne kommune”

Der var enighed om, at formuleringen favner politikkens værdier. Om end der ligeledes var enighed 
om, at formuleringen mere er en mission end en vision. Udvalget gav formandskabet mandat til at 
foretage den endelige tilretning.
Forslag til Arkitekturpolitik i Gentofte blev på den baggrund vedtaget.

Udvalget drøftede hvilke tiltag, der vil have størst effekt på formidlingen eller effektueringen af 
arkitekturpolitikken. Medlemmerne fremhævede følgende anbefalinger:

 Det vil gøre en forskel, at fortælle de gode historier i livsstilsmagasiner og fagblade.
 Direkte kommunikation til bygherre kan have stor effekt.
 Opdatering af kommuneatlas er vigtig for stadig bevågenhed.
 Præmiering af årets tilbygning, hus, renovering eller lignende.
 De unge kan inddrages gennem Instagram #gentoftearkitektur.
 Den professionelle bygherrevejledning er vigtig.
 Videoklip eller små film, der formidler arkitekturforståelse, kan nå bredt gennem YouTube 

og sociale medier.
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Mødet blev afrundet af en kort evaluering af opgaveudvalgets arbejdsproces. Medlemmerne gav 
udtryk for en stor tilfredshed, herunder at rundvisningerne har været rigtigt givende, at der har 
været tydelige rammer for at udarbejde et konstruktivt produkt, og at de faglige indspark har været 
relevante og væsentlige for politikkens formulering.

Bilag
1. Udarbejdelse af forslag til hvordan og til hvilke målgrupper arkitekturpolitikken kan 
formidles og forankres (2420655 - EMN-2018-02363)
2. Arkitektur i Gentofte 10-08-2018 (2421038 - EMN-2018-02363)
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