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1 (Åben) Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik – Gentofte i Bevægelse. Aflevering fra 
opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, at nedsætte et 
opgaveudvalg, der skal udarbejde en ny idræts- og bevægelsespolitik.
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere politikken ”Gentofte i Bevægelse” på et 
fællesmøde den 24. april 2017 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, indstiller 
denne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i maj.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, at nedsætte et 
opgaveudvalg, der skulle udarbejde en ny idræts- og bevægelsespolitik. 

Kommissoriet for opgaveudvalget Ny idræts- og bevægelsespolitik blev vedtaget på 
Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016, pkt. 7, og på Kommunalbestyrelsens møde 
den 25. april 2016, pkt. 6, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

 Udarbejde forslag til en ny vision for idræts- og bevægelsespolitikken, der skal nytænke 
mål og indsatser samt rumme nye og kommende tendenser.

 Udarbejde forslag til en idræts- og bevægelsespolitik, der kan bruges til fortsat udvikling af 
idrætten i forhold til foreningslivet, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund, 
selvorganiserede, borgere, medarbejdere og politikere.

 Sikre sammenhæng mellem idræts- og bevægelsespolitikken og det øvrige arbejde i 
Kommunalbestyrelsen.

 Udarbejde forslag til den ønskede effekt af en idræts- og bevægelsespolitik samt et 
idekatalog med mulige indsatser.

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange og har derudover afholdt arbejdsgrupper og workshops om 
udvalgte emner inden for idræt og bevægelse.

Forslaget til ny idræts- og bevægelsespolitik har været i høring i følgende råd og udvalg: 
Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget. Høringssvar er vedlagt. 

Forslag til en ny idræts- og bevægelsespolitik, samt inspirationskatalog er vedlagt. 

Indstilling
Idræt og Fritid indstiller

Til Kultur, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til ny idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i bevægelse” vedtages.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Gentofte i bevægelse - forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik 13. marts 2017 (1795650 
- EMN-2015-16459)
2. Høringssvar fra råd og udvalg (1795657 - EMN-2015-16459)
3. Inspirationskatalog (1795671 - EMN-2015-16459)

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte

 
Sags ID: EMN-2017-01988

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte forelægges Byplanudvalget, 
Teknik – og Miljøudvalget og Kultur, - Unge-, og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen til drøftelse med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde 
den 29. maj 2017.
 
Kommissoriet behandles i Byplanudvalget, Teknik – og Miljøudvalget og Kultur, - Unge-, og 
Fritidsudvalget på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 og på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2017. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar dagsordenens punkt 15, at udpege 
to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte. 

Valggruppen CAVB og Lisbeth Winter udpegede Louise Husted Feilberg og Christian Buje Tingleff. 
Louise Husted Feilberg og Christian Buje Tingleff har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium.

Gentofte Kommune prioriterer arkitektur højt og vedtog i 2000 en arkitekturpolitik for at fremme 
udbredelsen af god arkitektur til gavn for borgernes livskvalitet her og nu og til glæde for de 
kommende generationer. 

Gentofte Kommune er præget af, at mange bygninger er af høj kvalitet, og at der er mange fine og 
velindrettede by- og landskabsrum i form af pladser, gader, parker, naturområder og kirkegårde. 
Det er et resultat af en bevidst holdning gennem tiden til arkitektur fra både private bygherrer og 
kommunen.
 
Endvidere er beliggenheden ved skove, søer og kysten blevet udnyttet både i planlægningen af 
byens struktur og i udformningen af bygninger og byrum. 

Bygnings- og landskabsarkitekturen bidrager således på væsentlig måde til, at Gentofte Kommune 
opleves at være attraktiv at bo, leve og arbejde i. 

Mange nye byggerier og by- og landskabsrum opføres og udvikles i tråd med denne tradition. Der 
er dog også tendenser i tiden, der giver udfordringer både i forhold til bevaring af de arkitektoniske 
kvaliteter og i forhold til udvikling af nyt.
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Opgaveudvalget skal komme med forslag til en ny arkitekturpolitik, der omfatter bygninger, byrum 
og landskabsrum. 
Den nye arkitekturpolitik skal - i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og 
spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling - sætte rammen for de løbende forandringer af 
bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune.

Arkitekturpolitikken skal være et værdigrundlag som borgere, projektudviklere og kommune 
benytter sig af til at finde løsninger for nybyggerier, ombygninger og ændringer i by- og 
landskabsrum, som har høj arkitektonisk kvalitet, harmonerer med helhedsbilledet og giver værdi 
for den enkelte. 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere. 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende rekruttering.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i 3. kvartal 2017 og afsluttet i 3. kvartal 2018.

Indstilling
Louise Husted Feilberg, Christian Buje Tingleff og Teknik og Miljø indstiller

Til Byplanudvalget, Teknik – og Miljøudvalget og Kultur, - Unge-, og Fritidsudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til kommissorium for Opgaveudvalget for arkitektur i Gentofte (1786229 - EMN-
2017-01988)
2. Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik, Arkitektur og Detailhandel (1802620 - 
EMN-2017-01988)

3 (Åben) Indledende drøftelse af Kommissorium for opgaveudvalg om kulturpolitik
 
Sags ID: EMN-2017-01860

Resumé
Oplæg til drøftelse og eventuel godkendelse af et udkast til kommissorium for opgaveudvalget 
kulturpolitik forelægges Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017. 

Såfremt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget finder, at udkastet kan godkendes med de ændringer der 
besluttes af udvalget på mødet, behandles udkastet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
på deres møder i maj. 
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Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2017 (pkt. 17) at udpege to af 
kommunalbestyrelsens medlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget 
kulturpolitik

Valggruppen (CAVB) og Lisbeth Winther (uden for parti) udpegede: Michael Fenger (C) og Anne 
Hjorth (A).

Michael Fenger (C) og Anne Hjorth (A) har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte 
oplæg til drøftelse af et udkast til kommissorium.

I drøftelsen lægges der særligt vægt på at få input til nedenstående med afsæt i det vedlagte bilag:

- Formål og opgave
Hvad er opgaveudvalgets spillebane og forventningen til leverancens karakter?

- Mulige omdrejningspunkter for en kulturpolitisk drøftelse
Hvilke omdrejningspunkter er særligt vigtige for formuleringen af en kulturpolitik?

- Sammensætning af kompetencer i opgaveudvalget  
Hvilke erfaringer og interesseområder skal indgå i sammensætningen af opgaveudvalget?

Såfremt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget finder, at udkastet kan godkendes med de ændringer, 
der besluttes af udvalget på mødet, behandles udkastet af Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i maj. 

Udvalget kan også beslutte, at Michael Fenger og Anne Hjorth arbejder videre med udkastet 
sammen med forvaltningen, men henblik på forelæggelse af et revideret udkast til kommissorium 
på et fællesmøde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens møde den 29. 
maj 2017 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni. 

Indstilling
Michael Fenger, Anne Hjorth og Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At drøfte og eventuelt vedtage udkastet til kommissorium for opgaveudvalget kulturpolitik.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Oplæg til drøftelse af første udkast til kommissorium for opgaveudvalget kulturpolitik 
(1802168 - EMN-2017-01860)
2. Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik, Arkitektur og Detailhandel (1802165 - 
EMN-2017-01860)
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