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Side 2

1 (Åben) Ibstrup Rideskole godkendelse af projekt samt anlægsbevilling
Sags ID: GEO-2015-00390

Resumé
På baggrund af Ibstrup Rideskoles ansøgning om udvidelse af eksisterende forhold og kravene i Lov om
Hestehold er der udarbejdet et revideret forslag, der indstilles til godkendelse. Endvidere ansøges om en
anlægsbevilling af 2,85 mio. kr. til projektets gennemførelse med finansiering over det i investeringsoversigten
anviste rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 til ombygning af rideskole.

Baggrund
Ibstrup Rideskole ansøgte i 2013 om en udvidelse af de eksisterende forhold på rideskolen med henblik på at få
en større ridehal, der opfylder Dansk Ride Forbunds størrelseskrav. Ibstrup Rideskole får hermed mulighed for
at søge om optagelse i Dansk Ride Forbund. Endvidere følger det af Lov om Hestehold, at kravene i
henholdsvis 2016 og 2020 skærpes f.s.v.a. krav til boksstørrelser, dagslysindfald, belægninger og foldarealers
størrelse m.v. Rideskolens fysiske forhold lever ikke på nuværende tidspunkt op til de nye lovkrav. Der blev
derfor udarbejdet en plan for en om- og udbygning af Ibstrup Rideskole, der bestod i en udvidelse af
boksstørrelser og ridehal, hvor det nuværende bebyggede areal blev forøget med ca. 50% ved en om- og
tilbygning.

Projektet blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget den 6. november 2013 (pkt. 7), hvor det
enstemmigt blev besluttet at opstarte projekteringen af projektet.
Gentofte Ejendomme har i løbet af 2014 gennemført en række analyser af såvel behov som bygningsmæssige
muligheder på stedet. Konklusionen heraf er, at projektets målsætning om at etablere en større ridebane og
efterleve kommende lovkrav ikke er mulig at gennemføre i de nuværende rammer. Det er Gentofte Ejendommes
vurdering, at de eksisterende bygninger er i sådan forfatning, at en delvis bevarelse ikke er teknisk eller
økonomisk er forsvarlig.
Gentofte Ejendomme anbefaler derfor at projektet revideres. Ændringen indebærer nedrivning af både den
eksisterende ridehal og ridestald til fordel for et nybyggeri. Nybyggeriet tager udgangspunkt i de eksisterende
bygningers placering med henblik på at opretholde gårdrummets nuværende kvaliteter. Der tilstræbes desuden
et byggeri, der i materialekarakter, højde og facadeproportionering stemmer overens med det nuværende
bygningsudtryk, blot i en mere tidssvarende fortolkning. Nybyggeri af stald og ridehal koster 1,2 mio. kr. mere
end om- og tilbygningsprojektet fra 2013 blev anslået til at koste. Merudgiften finansieres af det samlede
rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 til ombygning af Ibstrup Rideskole.
Kultur og Fritidsudvalget bedes godkende, at projektet ændres fra primært at have været en ombygningssag til
nu at omfatte nedrivning og nyopførelse af stald og ridebane. Nyopførelsen vil være med samme beliggenhed
og stort set inden for det byggefelt, der er udlagt i den eksisterende lokalplan 353 for området. Men da Lokalplan
353 indeholder en bestemmelse om at væsentligt nyt byggeri, i form af en ny ridehal, forudsætter tilvejebringelse
af en supplerende lokalplan, behandler Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
sideløbende i februar 2015 projektet som en del af vedtagelsen af lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tidssvarende stald- og ridefaciliteter for rideskolen.
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Gentofte Ejendomme vil sikre, at nybyggeriet udføres i en kvalitet, der både understøtter det samlede
kulturmiljø og de funktionelle krav til en moderne rideskole.
Projektet er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 1.

Økonomi og udbudsform
Projektet forventes at kunne udføres for i alt ca. 7 mio. kr. Finansieringen er sammensat på følgende måde:




3,0 mio. kr. til vedligehold på bygningerne, finansieret af Større Planlagt Vedligehold (SPV)
På møde i Klubrumspuljeudvalget d. 4. april 2013 er der givet tilsagn om tilskud på 830.000 kr. under
forudsætning af, at rideskolen kan finansiere de sidste 350.000 kr., hvilket klubben over for Idræt og
Fritid har tilkendegivet – i alt 1,18 mio. kr.
Rådighedsbeløb i budget 2014 til udvidelse af rideskolen på samlet 2,85 mio. kr. til bl.a. nødvendig
etablering af foldarealer, udvendige belægningsarbejder og stalde.

Projektet udbydes som en totalentreprise til 3-5 bydende.

Vurdering
Fritid, Kultur og Unge og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet som beskrevet i vedlagte bilag:





Vil give bygningerne og rideskolen et tiltrængt løft, hvilket vil betyde fortsat gode muligheder for
ponyridesporten på Ibstrup Rideskole og i Gentofte Kommune
Den nye ridehal vil give Ibstrup Rideskole mulighed for at søge om optagelse i Dansk Ride Forbund
At nedrivning og nybyggeri af ridehal og stald er den bedste løsning
Skærpede krav i Lov om Hestehold (skal være opfyldt i hhv. 2016 og 2020) til boksstørrelser,
dagslysindfald, belægninger og til tilgængelige foldarealer af en vis størrelse tilgodeses ved det
foreslåede projekt

Overordnet vurderes projektet at kunne udføres på 9-12 mdr. Der vil undervejs i projektet være en tæt
dialog med Ibstrup Rideskole. Ibstrup Rideskole har tilkendegivet tilfredshed med forslaget om at
udføre vedligeholdsarbejderne samt nyanlæg hen over sommeren 2015.

Indstilling
Fritid, Kultur og Unge og Gentofte Ejendomme indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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1. At det reviderede projekt for Ibstrup Rideskole godkendes
2. At der anlægsbevilges 2,85 mio. kr. til om- og udbygning af Ibstrup Rideskole med finansiering over det i
investeringsoversigt 2014 anviste rådighedsbeløb til ombygning af Ibstrup Rideskole.

Bilag



Bilag 1 Ibstrup Rideskole_projektmateriale_GE (89346 - GEO-2015-00390)
Skema 3 - Ibstrup Rideskole (89347 - GEO-2015-00390)

2 (Åben) Kulturpuljen 2015, KUF orientering 040215
Sags ID: EMN-2015-01035

Resumé
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2014 (pkt. 9) blev det besluttet, at Kultur og
Bibliotek fra 2015 administrativt kan behandle og bevilge midler fra Kulturpuljen. Sagen fremlægges til
Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
I perioden fra den 7. til den 21. januar 2015 er der indkommet i alt ni ansøgninger til Kulturpuljen,
hvoraf otte er imødekommet. En ansøgning er meddelt afslag, da ansøgningen falder uden for
Kulturpuljens rammer.
De otte ansøgninger, der er imødekommet er følgende:
 Børnekulturpuljen 2015
 Ungepuljen 2015
 Gentofte Bibliotekernes Voksenarrangementer 2015
 GentofteNatten 2015
 KulturmetropolØresund 2015
 Lyngby-Taarbæk Teatersamarbejde
 Kulturskolerne, Søndagsværksteder (efterår 2015)
 Koncerterne, Den Gyldne Swingmusik, med duoen, Duo Tones
Afslag er givet til en ansøgning om materialer til produktion af en kommende Trane-kunstudstilling,
Window, da ansøgningen falder uden for Kulturpuljens rammer.
Der er i alt forbrugt 1.230.000 kr. ud af den samlede ramme på: 1.949.000 kr., der resterer således
719.000 kr.

Vurdering
Fritid, Kultur og Unge vurderer, at bevillingerne understøtter Kulturpuljens kriterier.

Side 5

Indstilling
Fritid, Kultur og Unge indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag


Bilag 1 Kulturpuljen 2015 - oversigt - KUF - 040215 (80485 - EMN-2015-01035)

3 (Åben) Status på Eliteidrætspuljen 2015, KUF 4. februar 2015
Sags ID: EMN-2015-01378

Resumé
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2014 (pkt. 9) blev det besluttet, at
Eliteidrætspuljen fra 2015 skal behandles administrativt.
Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
Fritid, Kultur og Unge har modtaget en ansøgning fra Copenhagen Towers (Amerikansk Fodbold), som har
ansøgt om 30.000 kr. til deres seniorholds deltagelse i de indledende turneringer til Champions League i Finland
maj 2015.
Der er i 2015 afsat 257.000 kr. til udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt elitearbejde
og der er endnu ikke forbrugt af puljen i år. Der ydes højst 30.000 kr. i tilskud pr. år pr. projekt.
Ansøgningen opfylder Eliteidrætspuljens kriterier, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 7.
januar 2015.

Vurdering
Fritid, Kultur og Unge vurderer, at deres ansøgning er støtteværdig. Fritid, Kultur og Unge har de
sidste tre år oplevet stor søgning til puljen fra foreningerne og hele puljen har været forbrugt i de tre
nævnte år. For at imødekomme kommende ansøgninger fra andre foreninger tildeles Copenhagen
Towers 20.000 kr.
Der er nu 80.000 kr. i Eliteidrætspuljen 2015, som kan søges af øvrige foreninger
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Indstilling
Idræt og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning

Bilag
.

4 (Åben) Handicappolitik, Handleplan 2015
Sags ID: EMN-2015-01252

Resumé
Gentofte Kommunes mål og visioner i forhold til arbejdet med at efterleve FN's handicapkonvention er
fastlagt i kommunens handicappolitik, som implementeres gennem årlige handleplaner med indsatser
på de forskellige sektorområder.
De årlige handleplaner udarbejdes i samarbejde med kommunens Handicapråd og forelægges
efterfølgende for kommunens fagudvalg og for Kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund
Gentofte Kommunes Handicappolitik 2013-2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den
29. april 2013, punkt 21.
Handicappolitik 2013-2016 indeholder visioner og mål for seks konkrete målområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tilgængelighed, information og digital kommunikation
Uddannelse, børne- og ungeliv
Arbejdsliv
Sundhed og trivsel
Kultur-, fritids- og foreningsliv
Bolig og lokalsamfund

Handleplan 2015 fastlægger de indsatser, der skal gennemføres i løbet af 2015 i arbejdet for at sikre
borgere med handicap de samme økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder alle andre, og
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handleplanen fastlægger endvidere mål og succeskriterier for indsatsen i 2015 på de seks
målområder.
Et af handleplanens bærende principper er sektoransvarsprincippet, handleplanen er blevet til, ved at
kommunens opgaveområder har formuleret fagspecifikke indsatser, mål og succeskriterier for
indsatsen. Disse er blevet drøftet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de
forskellige opgaveområder og på dette grundlag samlet til et koordineret oplæg til handleplan, som
efterfølgende er drøftet med kommunens Handicapråd.
I kommunens budget afsætter kommunalbestyrelsen årligt 1,723 mio. kr. til at understøtte
implementeringen af kommunens handicappolitik gennem projekter og indsatser de årlige
handleplaner.
Udkastet til Handleplan 2015 blev forelagt for Handicaprådet på rådets møde den 19. januar 2015.
Handicaprådet var tilfreds med udkastet til Handleplanen og bakker op om den.
Handicaprådet havde følgende konkrete bemærkninger:








Diverse forkortelser bedes skrevet fuldt ud eller forklares første gang de anvendes.
Indsatsen med at gøre handicappolitikken synlig udadtil ønskes prioriteret fremadrettet og i
relevant omfang via profilering af de konkrete indsatser i handleplanen.
Handicaprådet bemærkede, at der i handleplanen er et naturligt fokus på borgere med
handicap, der har tilknytning til kommunale institutioner. Det er rådets ønske, at der i
kommende handleplaner lægges større vægt på indsatser rettet mod øvrige borgere med
handicap.
Handicaprådet pegede på, at det bør overvejes om handleplanen under indsatsområde
nr. 6 ”Bolig og lokalsamfund”, der knytter sig til Bank Mikkelsensvej byggeprocessen, reelt
igangsættes et år for tidligt og således bør vente til handleplan 2016.
Handicaprådet ser positivt på, at det under indsatsområde nr. 3 "Arbejdsliv" fremgår, at
udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgere med særlige behov er at give
den nødvendige støtte og hjælp i forhold til, at den handicappede kan bestride et ordinært
arbejde.

Det endelige udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse - det enkelte
fagudvalg bedes drøfte de indsatser, der er relevante i forhold til fagudvalgets ansvarsområde.

Vurdering
I budgetår 2013 og 2014 har der - bl.a. på grund af en proces vedr. udvikling af et større trestrenget
inklusionsprojekt på skole-, kultur- og idrætsområdet - samlet været ubrugte projektmidler på 0,939
mio. kr., disse forudsættes overført til 2015, hvor det samlede budget for handleplan 2015 således vil
være 2,662 mio. kr.
Det er forvaltningens vurdering, at der med Handleplan 2015 fastlægges ambitiøse men realistiske
indsatser med tilhørende mål og succeskriterier, som bygger videre på indsatserne fra 2014, og som
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vil udgøre væsentlige skridt i processen frem mod, at borgere med handicap kan have de samme
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og muligheder som alle andre.

Indstilling
Social og Sundhed, Børn og Skole, Fritid, Kultur og Unge og Teknik og Miljø indstiller
Til Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget, Teknik- og
Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkastet Handleplan 2015 for Handicappolitik 2013-2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Beslutning foreligger ikke endnu.

Dato: 02-02-2015

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Beslutning foreligger ikke endnu.

Dato: 03-02-2015

Bilag
3. Udkast til Handleplan 2015 under Handicappolitik 2013-2016 (83440 - EMN-2015-01252)

5 (Åben) Orientering om møder og arrangementer 4. februar 2015
Sags ID: EMN-2015-01465

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

Baggrund
I perioden den d. 4. februar til d. 4. marts 2015:





Dialogmøde med skoler og foreningsliv om den åbne skole og samarbejde mellem skoler
og foreningsliv, den 4. februar kl. 18:30 i Rådhushallen.
Afvikling af Aktiv Vinter, aktiviteter for alle børn og unge, der går i skole i Gentofte
Kommune i vinterferien (uge 7). Program kan læses her www.booking.gentofte.dk
Fernisering, Traneudstillingen, på Honza Hoeck: A leaf growing into the ground, falling
back on a branch, fredag den 20. februar kl. 17.00 – 19.00.
Udstillingsperiode 21. februar til12. april 2015
28. februar kl. 10 – 13.30 i Kildeskovshallen ”salen” er der inspirationsseminar for alle
interesserede i mentalitetsudvikling i sport. Arrangementet hedder ”Inspirationsseminar
Viden til Gøren”

Indstilling
Fritid, Kultur og Unge indstiller

Side 9

Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning

Bilag
.

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2015-02132

Bilag
.

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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