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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
1  Åbent         Fremtidig brug af Kulturskolerne 
 
037159-2013 
 
 
Resumé 

For at skabe grundlag for flere kulturelle og kreative aktiviteter for børn og voksne foreslås det, at 
borgerne gives udvidet adgang til Kulturskolerne på tidspunkter med ledig kapacitet. Flere brugere 
og aktiviteter skal bidrage til at skabe et endnu mere levende hus med en bedre udnyttelse af 
faciliteterne, idet erfaringen viser, at lokaler og værksteder ofte er ledige i ydertimerne på hverdage 
samt i weekenderne. 

 
Baggrund 

Ifølge kontrakten med Kultur- og Fritidsudvalget skal ”Kultur og Bibliotek åbne dørene for nye 
muligheder og samarbejder, så Gentofte Kommunes kulturelle institutioner i endnu højere fra kan 
møde borgernes ønsker og behov” og herunder konkret undersøge ”… den samlede brug af 
Kulturskolernes faciliteter. Såfremt der er ledig lokalekapacitet præsenteres Kultur- og 
Fritidsudvalget efterfølgende for et oplæg om fremtidig brug af Kulturskolerne”. 

Undersøgelse af udnyttelsen af Kulturskolernes faciliteter 
De faste brugere af Kulturskolerne er Drama, Billed- og Forfatterskolen, Musikskolen og 
aftenskolerne. Der er udarbejdet en undersøgelse af udnyttelsesgraden af Kulturskolernes 
faciliteter i undervisningssæsonen 1. september 2012 til 5. maj 2013. I perioden september til maj 
er der primært ledige lokaler fredage, lørdage og søndage samt aftener på hverdage. Fra medio 
maj er der god plads, da Drama, Billed- og Forfatterskolen samt aftenskolen har afsluttet deres 
sæson.  

Udvidet brug af Kulturskolerne  
I dag er Drama-, Billed- og Forfatterskolen samt Musikskolens undervisning Kulturskolernes 
omdrejningspunkt. Med afsæt i disse aktiviteter og de mange borgere, der allerede har deres faste 
gang i huset, foreslås det, at fokus lægges på nye tilbud til børn og deres voksne i deres frie tid.  

I weekenderne vil der være mulighed for at etablere faste tilbagevendende aktiviteter eksempelvis 
med tilbud om åbne kreative værksteder eller musikalsk legestue for børn og deres voksne. Det 
anbefales, at disse tilbud har drop-in karakter, således at børnefamilierne har et fast 
tilbagevendende tilbud om en særlig aktivitet, som de kan vælge at benytte, når det passer med 
familiens øvrige planer 

Derudover kan erfaringerne med de månedlige klassiske koncerter for børn og deres voksne i regi 
af foreningen Genklange overføres til eksempelvis månedlige rytmiske koncerter og 
teaterforestillinger.  

Til en start foreslås det, at projektet modtager et tilskud til at dække udgifterne til de åbne 
værksteder og de kulturelle oplevelser på i alt 100.000 kr. samt et tilskud på 25.000 kr. til 
markedsføring af de nye tilbud. I alt søges Kulturpuljen om 125.000 kr. Efterhånden som tilbuddet 
etableres og vinder opbakning skal deltagerbetalingen dække udgifterne.   
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Vurdering 

Der er et stort potentiale i at udnytte den ledige kapacitet på Kulturskolerne. Med de foreslåede 
udvidede aktiviteter vil borgerne få adgang til flere og nye kulturelle og kreative arrangementer og 
aktiviteter. Et åbent og fleksibelt tilbud vil imødekomme borgernes generelle forventning om større 
fleksibilitet og valgfrihed samt mulighed for i højere grad at være aktive, når det passer dem. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der etableres åbne værksteder og aktiviteter til børn og deres voksne på kulturskolerne, 
når der er ledig kapacitet. 

2. At Kulturpuljen giver et tilskud på 125.000 kr. til at igangsætte og markedsføre de nye 
aktiviteter og arrangementer. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Oplæg til fremtidig udvidet brug af Kulturskolerne, Duntztfelts Allé 8 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
2  Åbent         Børnekultur i Gentofte 
 
037691-2013 
 
 
Resumé 

I Kultur- og Fritidsudvalgets kontrakt med Kultur og Bibliotek for 2013 og 2014 fremgår det, at 
udvalget i 2013 skal præsenteres for et oplæg med nye børnekulturelle tilbud. 

Notatet lægger op til en skærpelse af det børnekulturelle tilbud primært med henblik på at udvikle 
børnebibliotekerne og Kulturskolerne i retning af lokale børnekulturhuse. Fokus ligger her på børn i 
deres frie tid. Desuden præsenteres muligheden for at udvide tilbuddet om kulturpakker til 
dagtilbud og skoler, således at udbuddet i højere grad matcher efterspørgselen. Endeligt foreslås 
en udvidelse af Børnekulturpuljens målgruppe. 

  

 
Baggrund 



  Side 5 af 14 
 

Børnekulturen i Gentofte er karakteriseret ved en mangfoldighed af udbud; både bredt forankrede 
traditioner og enkeltstående projekter, i såvel større skala som i mindre målestok. Endvidere findes 
et bredt børnekulturelt tilbud i regi af de private, statslige og kommunale kulturinstitutioner. 

Hvis alle børn i Gentofte også i fremtiden skal møde en rig og mangfoldig børnekultur fordrer det 
en kontinuerlig udvikling af området. En udvikling der har til formål at skærpe tilbuddet i 
overensstemmelse med borgernes ønsker og behov samt en kulturfaglig ambition om at skabe det 
bedst mulige grundlag for de mindste borgeres udvikling.  

Kultur og Bibliotek foreslår derfor; 

 At børn og deres voksne involveres i udviklingen af de børnekulturelle tilbud. 
I dag betragtes børn og unge i langt højere grad end tidligere som individer med egen 
stemme. Barnet er blevet sat i centrum og på dagsordenen. Frem for at gøre noget for børn 
og unge handler det i stigende grad om at gøre noget med børn og unge. Når der 
fremadrettet lægges op til at arbejde mere målrettet med at udvikle omfanget og graden af 
de mindre børns ansvar og medbestemmelse vil det medvirke til at kvalificere det kulturelle 
tilbud, og samtidigt skabe det bedst mulige grundlag for, at børn og unge i Gentofte kan 
udvikle sig til aktive demokratiske medborgere. 

  

 At Børnebibliotekerne udvikles til lokale børnekulturhuse. 
Ønsket er at også Børnebibliotekerne fremadrettet udvikler sig til lokalt forankrede 
børnekulturhuse, hvor børnene og deres kultur og ikke materialesamlingen er i centrum. 

 At der udvikles nye aktiviteter og tilbud på Kulturskolerne 
For at skabe grundlag for flere kulturelle og kreative aktiviteter for børn og deres voksne 
foreslås det, at borgerne gives udvidet adgang til Kulturskolerne på tidspunkter med ledig 
kapacitet.  

 At der udarbejdes et oplæg til udvidelse af Kulturpakkerne 
Der er potentiale i at udvide tilbuddet for herigennem at gøre udviklingen af børns kreativitet 
og kulturforståelse samt læringsparathed til en del af hverdagen for endnu flere børn i 
dagtilbud og skoler. En udvidelse af antallet af Kulturpakker kan ikke finansieres inden for 
rammen, men kan på sigt integreres i arbejdet med implementeringen af den kommende 
skolereform.  

 At Børnekulturpuljens målgruppe udvides. 
Det foreslås, at Børnekulturpuljen udvider sin målgruppe fra 0-12 år til 0-16 år. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at en bedre udnyttelse af den ledige kapacitet på Kulturskolerne, en udvikling af 
børnebibliotekerne i tråd med bibliotekstilbuddet til unge og voksne, samt en udvidelse af antallet 
af Kulturpakker og Børnekulturpuljens målgruppe er væsentlige fokuspunkter for udvikling og 
prioritering af børnekulturen. De foreslåede tiltag målretter og prioriterer det samlede 
børnekulturelle tilbud. 

Med de foreslåede ændringer vil borgerne få adgang til flere og nye kulturelle og kreative 
arrangementer og aktiviteter. Et åbent og fleksibelt tilbud vil imødekomme borgernes generelle 
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forventning om større fleksibilitet og valgfrihed samt mulighed for i højere grad at være aktive, når 
det passer dem. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1.  At oplægget drøftes. 
2.  At Børnekulturpuljens målgruppe udvides til 0-16 år. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Børnekultur i Gentofte 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
3  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Gentofte Gospel 
 
037217-2013 
 
 
Resumé 

Gentofte Gospel ansøger Kulturpuljen om 20.000 kr. til koncert. 

 
Baggrund 

Gentofte Gospel afholder søndag den 27. oktober sin årlige gallakoncert på Bellevue Teatret. Til 
koncerten medvirker Gentofte Gospel Choir, My Gospel (børnekor), en række solister samt et 
band. Forud for koncerten afholder koret en workshop for korets medlemmer. Et overskud på 
koncerten doneres til den velgørende organisation Familievold. 

Det samlede budget for koncerten er på 97.313 kr. De største udgiftsposter er 40.000 kr. for leje af 
Bellevue Teatret samt 26.400 kr. til musikere. Hertil kommer 14.000 kr. til lyd og lys, 4.000 kr. til 
PR samt samlet 12.913 kr. til diverse poster (koda, billetnet, forplejning fotograf m.m.) 

Til koncerten vil der være en billetpris på 175 kr., og der budgetteres med 500 tilhørere og en 
billetindtægt på 87.500 kr. Derudover ansøges kulturpuljen om 20.000 kr. med henvisning til, at det 
ellers er vanskeligt at skabe et overskud til velgørende formål. 
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Gentofte Gospel har fra 2010-2012 søgt og modtaget 9.500 kr. fra Kulturpuljen til deres årlige 
koncert. 

 
Vurdering 

Gentofte Gospels koncerter er velbesøgte, og en god mulighed for at de mange aktive 
amatørmusikere kan deltage i en stor koncert med professionelle musikere. 

Det anbefales at bevilge differencen mellem indtægter og udgifter på 10.000 kr., idet Kulturpuljens 
formål er at støtte kulturelle aktiviteter og ikke velgørenhed. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 10.000 kr. til Gentofte Gospels koncert. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Gentofte Gospel 
 budget koncert 2013 
 budget Workshop 
 Oversigt over kulturpuljen oktober 2013 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
4  Åbent         Anlægsbevilling rulleskøjtehal 
 
057339-2010 
 
 
Resumé 

Der har den 09.09.2013 været afholdt begrænset licitation (2. udbud) på rulleskøjtehallen i 
Gentofte Sportspark. Der orienteres om licitationsresultatet og der søges om anlægsbevilling til 
udførelse af rulleskøjtehallen.  

 
Baggrund 
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På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2013, pkt. T1-1, blev der orienteret om resultatet af 
første licitation og på baggrund af dette blev det besluttet at gennemføre et nyt udbud med henblik 
på at opnå en lavere pris. Efterfølgende er projektet blevet revideret og optimeret i tæt samarbejde 
med brugerne og rådgiver. De tre billigste entreprenører fra første udbud har deltaget i det 2. 
udbud, og alle har afgivet tilbud.  

Dansk Halbyggeri ’s tilbud er det økonomisk mest fordelagtige. Tilbuddet er dog over budgettet, 
hvorfor der, gennem forhandlinger med entreprenøren og i tæt dialog med brugerne, er fundet 
besparelser. Såfremt der indgås kontrakt med Dansk Halbyggeri, kan byggeriet påbegyndes primo 
januar 2014, med forventet ibrugtagning i sommeren 2014. 

I vedlagte bilag 1, skema 4, er indregnet de hidtil fundne og accepterede besparelser.  

  

Projektets økonomi 

Der er afsat 7.400.000 kr. til etablering af rulleskøjtehallen.  

Kultur- og Fritidsudvalget har frigivet følgende midler: 

Den 09.11.2011, pkt. 5, blev der frigivet 200.000 kr. excl. moms til rådgiverbistand. 

Den 04.01.2012, pkt. 10,  blev der frigivet 2.800.000 kr. excl. moms til opførelse af 
rulleskøjtehallen. 

Den 06.03.2013, pkt. 9, blev der frigivet 1.400.000 kr. excl. moms til etablering af parkering og sti.  

På budget 2013 er afsat 3.000.000 kr. excl. moms til opførelse af rulleskøjtehallen. Beløbet søges 
hermed frigivet. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme vurderer, at Dansk Halbyggeris tilbud kan 
overholde brugernes krav og ønsker til en rulleskøjtelethal i Gentofte Sportspark.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At der til gennemførelse af rulleskøjtelethal i Gentofte Sportspark anlægsbevilges 3 mio. 
kroner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Sportspark i budget 2013. 

2. At der indgås kontrakt med Dansk Halbyggeri. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 

 Bilag 1, rulleskøjtelethal, Skema 4,  efter udbud 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
5  Åbent         Eliteidrætsordning, statusnotat 2013 
 
020217-2013 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommune og Team Danmark indgik i december 2011 en fireårig aftale om at forlænge 
kommunens status som eliteidrætskommune i perioden 1. januar til 31. december 2015. I 
forbindelse hermed orienteres Kultur- og Fritidsudvalget en gang om året om status på Gentofte 
Kommunes eliteidrætsordning. 

Statusnotat om Gentofte Kommunes eliteidrætsordning 2013, er vedlagt som bilag. 

 
Baggrund 

Aftalen mellem Team Danmark og Gentofte Kommune har til formål at udvikle eliteidrætten og især 
talentudvikling indenfor en række idrætsgrene. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at eliteidrætsordningen i Gentofte Kommune styrker de lokale 
eliteidrætsklubber samt giver en stærk profil for den involverede skole og de to gymnasier. Der 
arbejdes løbende med udvikling af tilbuddene til eleverne, og oplevelsen er at arbejdet omkring 
eliteidrætten i Gentofte Kommune får positiv feedback fra de involverede parter.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At punktet drøftes og tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
 Statusnotat Eliteidrætskommune 2013 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning om tilskud fra eliteidrætspuljen, HIK Tennis 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 

HIK Tennis har to tennistalenter Sebastian Grundtvig og Hannah Viller Møller på 12 år, som begge 
skal deltage i tre turneringer i Florida i perioden 29. november 2013 til 24.december 
2013. Turningerne er verdens tre største turneringer "Eddie Herr", "American Cup" og "Orange 
Bowl", hvor sidst nævnte betragtes som et verdensmesterskab. HIK Tennis ansøger om støtte på 
5.000 kr. pr. spiller til udgifter forbundet med turneringerne i Florida 

 
Baggrund 

Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er pt. forbrugt 85.000 kr. Der kan søges højst 30.000 kr. pr. år/projekt 

HIK Tennis ansøger om 2 x 5.000 kr. = 10.000 kr.  og har oplyst, at budgettet for deltagelse i 
turneringerne er følgende: 

  

Udgifter pr. spiller 

Fly                                      5.000 kr. 

Hotel/overnatning               9.000 kr. 

Forplejning                         6.250 kr. 

Turneringsindskud             3.000 kr. 

Billeje                                 2.500 kr. 

Fællesomk. (træner mm.)   7.000 kr. 

Øvrige                                1.250 kr. 

Baneleje, bolde mm.          1.000 kr. 

Udgifter ialt pr. spiller   35.000 kr. 
     
Finansiering:    
Egen 
finansiering          

  25.000 kr. 

Dansk Tennis Forbund   10.000 kr. 
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Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at de to tennistalenter Sebastian Grundtvig og Hannah Viller 
Møller fra HIK Tennis tildeles støtte til deltagelse i de tre tennisturneringer i Florida. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At der tildeles tilskud på ialt 10.000 kr. heraf  5.000 kr. til Sebastian Grundtvig og 5.000 kr. til 
Hannah Viller Møllers deltagelse i tennis turneringerne  Eddie Herr, American Cup og Orange Bowl 
i Florida.  
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning eliteidrætspulje HIK tennis Bilag 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
7  Åbent         Ansøgning om tilskud fra eliteidrætspulje, Taekwondo 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 
Cornelia Heinisch er blevet udtaget til det danske landshold i Taekwondo Teknik og er ydermere 
udtaget som den ene af 4 til at stille op til VM, som foregår på Bali 30/10-3/11-2013. Cornelia bor i 
Gentofte og træner i Gladsaxe Taekwondo Klub samt West Copenhagen Taekwondo i Brønshøj i 
København. Cornelias mor søger om tilskud til dækning af rejseudgifter i forbindelse med hendes 
datters deltagelse i VM på Bali og Ungarn Open 
 
Baggrund 
Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er pt. forbrugt 85.000 kr. Der kan søges højst 30.000 kr. pr. år/projekt 
  
Cornelia Heinisch søger om 18.726 kr. og har oplyst, at budgettet for deltagelse i VM i Taekwondo 
Teknik og Ungarn Open er følgende : 
  
  
Bali     

Flybilletter                                                   9.264 kr. 

Forplejning   9. dage                                 2.250 kr. 

Overnatning 8 nætter                                3904 kr. 

subtotal                                                   15.418 kr.
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Ungarn     

Flybilletter                                                   1.954 kr. 

Hotel 2 nætter                                                854 kr. 

Forplejning 3 dage                                        500 kr. 
Subtotal                                                    
                                                       

3.308 kr. 

     

     

Ialt 15.418 kr. + 3.308 kr.                      18.726 kr.

     

Egen betaling                                            18.726 kr.

Tilskud fra klub/sponsorer                         0 kr. 
  
Børn, Unge og Fritid oplyser, at mesterskaber i Taekwondo er DIF godkendte, men at der 
ikke tildeles støtte fra eliteidrætspuljen til klubber, der ikke har hjemsted i Gentofte Kommune. 
  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Taekwondo kæmperen Cornelia Heinisch ikke tildeles støtte, da 
eliteidrætspuljen under Udviklingspuljen støtter eliteudøvere i foreninger med hjemsted i Gentofte 
Kommune 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At der ikke ydes tilskud til Cornelia Heinischs deltagelse i VM i Taekwondo Teknik og Ungarn Open 

 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Taekwondo bilag 
 Udtalelse Vedr. Cornelia Heinisch Taekwondo 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
8  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
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Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området Kultur og Fritid. 

 
Baggrund 

I perioden den 2. okober til den 6. november: 

5. oktober: Indvielse af Bogbørsen kl. 13 på Dan Turells Plads og kl. 13.30 ved Dyssegårdsskolen.  

 11. oktober kl. 17: Fernisering påTraneudstillingen på Hovedbiblioteket  
 14. - 18. oktober: Aktivt Efterår til alle børn og unge i efterårsferien - 25 forskellige tilbud  
 24. oktober kl. 18: Refleksløb på Strandvejen med cm marathon, 3 og 5 km   
 26. oktober - 10. november: Børnekulturugerne 'Fortællinger'  
 31. oktober kl. 19: Koncert med Det Danske Spire- og Børnekor i Rådhushallen i anledning 

af Spil Dansk Dagen 

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 02. oktober 2013 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 02. oktober 2013 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


