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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
1  Åbent         Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune, 2. behandling 
 
042878-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid forelægger 2. udkast til  Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik til 
vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningspolitikken har været i høring og høringssvar 
er i vidt omfang indarbejdet. Politikken skal endeligt behandles i Kommunalbestyrelsen i november 
2011.  
 
Baggrund 

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov. Indeholdt i loven er kravet om at 
Kommunalbestyrelsen senest 1. januar 2012 skal vedtage og offentliggøre en politik for det 
folkeoplysende område i Gentofte Kommune.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på møde den 10. august 2011 procesplan for udarbejdelse en 
Folkeoplysningspolitik.  

  

Efterfølgende har Folkeoplysningsudvalget planlagt og gennemført et borgermøde den 20. 
september 2011. På borgermødet deltog ca. 35 repræsentanter fra foreninger og 
oplysningsforbund samt medlemmer af Folkeoplysningsudvalget. På mødet drøftede deltagerne 
brugerinddragelse, udviklingspuljen og sammenhæng og samspil - nye samarbejdsformer mellem 
oplysningsforbund, foreninger og kommune.  

  

Input fra diskussionerne på mødet og efterfølgende fremsendte oplæg blev i vid udstrækning 
indarbejdet i Folkeoplysningspolitikken, hvorefter den blev sendt i høring, samt diskuteret i 
Folkeoplysningsudvalget. Kommentarer fra Folkeoplysningsudvalget og høringssvar er 
efterfølgende skrevet ind i politikken, som nu har fremlagte form.  

  

Af høringssvar kan nævnes: 

-          fremhævelse det folkeoplysende formål herunder foreningsliv med demokratiske 
processer der føret til øget medborgerskab 

-          rækkefølge af visionen 

-          ligelig sproglig vægtning af foreningsliv og folkeoplysende voksenundervisning 

-          tydelighed i prioritering af kommunal lokalefordeling. 
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Den fortsatte proces 

Folkeoplysningspolitikken fremlægges til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen.  Politikken fremsendes, efter aftale, til orientering til 
Folkeoplysningsudvalget. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at udkast til Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune omfatter 
foreninger og oplysningsforbunds virke og interesser. Folkeoplysningspolitikken indeholder de 
elementer som Folkeoplysningsloven kræver.  

Folkeoplysningspolitikken vil fungere som redskab for den fortsatte udvikling af det mangfoldige 
og engagerede folkeoplysende område i Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Folkeoplysningspolitik 31. oktober 2011 
 Folkeoplysningslov- kort resumé 
 Procesplan for Folkeoplysningspolitik juni-december 2011 
 Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2010 til 2014 
 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - rev 2012 v.1.1 
 Gentofte Ordningen, rev. 2011 
 Folkeoplysningspolitik 1. udkast 
 Ny folkeoplysningspolitik i gentofte svar til Katja Johansen 
 Ny folkeoplysningspolitik i Gentofte høringssvar Madeleine Wirenfeldt 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
2  Åbent         Ny 4-årig aftale med Team Danmark 
 
024875-2007 
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Resumé 

Gentofte Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark udløber ved udgangen af 2011, og en 
ny 4-årig aftale for perioden 2012-2015 er vedlagt til godkendelse. Samarbejdet mellem Gentofte 
Kommune og Team Danmark defineres af den vedlagte samarbejdsaftale, som er blevet til i dialog 
med Team Danmark og den nedsatte styregruppe for elitekommuneprojektet, hvor repræsentanter 
fra de involverede foreninger sidder med. 

 
Baggrund 

Gentofte Kommune indgik i 2008 en 4-årig aftale med Team Danmark om at blive en af landets i 
alt 18 elitekommuner. Aftalen står nu til skulle forlænges i yderligere 4 år. 

Børn, Unge og Fritid har i aftaleperioden haft et tæt samarbejde med Team Danmark omkring 
udviklingen af den lokale eliteidræt og talentudvikling, og samarbejdsaftalen har 
været omdrejningspunktet for en række indsatser i Gentofte Kommune på dette område. 

Samarbejdet med Team Danmark omkring elitekommuneprojektet har således været en 
helt central del af Børn, Unge og Fritids arbejde med eliteidræt og talentudvikling i såvel 
foreningerne, som i skolen og på ungdomsuddannelserne, og Team Danmark har bidraget med 
ekspertrådgivning inden for en lang række områder. 

Med baggrund i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2009-2012 fastholdes styrkelsen af 
det kommunale samarbejde med den foreningsbaserede ikke-kommercielle eliteidræt. Et centralt 
element i styrkelsen af den lokale eliteidræt er et fortsat samarbejde med Team Danmark. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at den foreliggende samarbejdsaftale med Team Danmark over de 
næste 4 år giver Gentofte Kommune særdeles gode rammer for styrkelse af lokal foreningsbaseret 
eliteidræt, udvikling af talentarbejdet i foreningerne, skolerne og på ungdomsuddannelserne, samt 
giver et generelt fokus på idræt og motion i Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At den foreliggende samarbejdsaftale med Team Danmark godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Udkast, samarbejdsaftale 2012-2015 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
3  Åbent         Ansøgning om Kraftcenter i Sejlsport 
 
030441-2008 
 
 
Resumé 

Skovshoved Sejlklub, Hellerup Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) har af Dansk 
Sejlunion og Team Danmark fået muligheden for at drive Team Danmark Kraftcenter Øst, som skal 
være et af to internationale sejlsportskraftcentre i Danmark, i perioden 2012-2015. 

Klubberne anmoder Gentofte Kommune om 250.000 kr. årligt til det fremtidige kraftcenterarbejde. 
Hørsholm Kommune er af klubberne blevet anmodet om et tilsvarende beløb. 

 
Baggrund 

Skovshoved Sejlklub har i perioden 2008-2010 årligt modtaget 50.000 kr. i tilskud til sit kraftcenter. 
I januar 2011 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 150.000 kr. til et samarbejde mellem 
Skovshoved Sejlklub, Hellerup Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) omkring udviklingen 
af et fælles kraftcenter i Østdanmark. 

De tre klubber har i årets løb udviklet og afprøvet en model for et samlet kraftcenter i Skovshoved 
Havn, Hellerup Havn og Rungsted Havn med forskellige bådklasser og forskellige aktiviteter i hver 
havn, placeret ud fra eksisterende kompetencer. Igennem deling af trænerressourcer og fælles 
ledelse har man skabt udviklingsmiljøer, der er stærkere end tidligere, og alle parter i projektet, 
herunder Dansk Sejlunion og Team Danmark, bakker op om et fortsat samarbejde. 

Målsætningen for samarbejdet er fortsat at skabe de bedste trænings- og udviklingsfaciliteter for 
sejlsport i Danmark. Derigennem er målet at være platform for flere af de danske sejlere, som vil 
deltage ved OL i 2012 i London. 

De tre sejlklubber ansøger Gentofte Kommune om en årlig støtte på 250.000 kr. til drift af Team 
Danmark Kraftcenter Øst i perioden 2012-2015. Hørsholm Kommune er af klubberne anmodet om 
et tilsvarende beløb. 

Ansøgningen fra de tre sejlklubber, samt præsentationen af projektet, er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at et udbygget samarbejde mellem de tre klubber yderligere vil 
styrke det igangværende kraftcenterarbejde. 

Børn, Unge og Fritid vurderer desuden, at klubberne alle er dygtige og veldrevede, og en 
udbygning af klubbernes arbejde i et Team Danmark Kraftcenter Øst kan skabe en synergieffekt 
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og gøre mulighederne endnu bedre for at give talenterne og elitesejlerne i Østdanmark optimale 
vilkår. Dette kan medvirke til at styrke sejlsportsmiljøet betragteligt på såvel Skovshoved Havn som 
Hellerup Havn. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der ydes 250.000 kr. årligt i støtte til Team Danmark Kraftcenter Øst i perioden 2012-2015, 
med finansiering i eksisterende budget for Team Danmarks elitekommuneprojekt. 

2. At Børn, Unge og Fritid får bemyndigelse til at forhandle og indgå en 4-årig samarbejdsaftale 
med klubberne omkring Team Danmark Kraftcenter Øst. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kraftcenter Øst 
 Ansøgning om tilskud til driften af Team Danmark Kraftcenter Øst 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
4  Åbent         Ekstra 7, klasse på Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen 
 
035027-2008 
 
 
Resumé 

Bakkegårdsskolen har et særligt tilbud for idrætselever i 7.-9. klasse. Tilbuddet er en del 
af Gentofte Kommunes elitekommunesamarbejde med Team Danmark.  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Bakkegårdsskolen med fordel kan oprette en ekstra 7. klasse for 
at kunne modtage det forventede antal ansøgninger fra idrætselever til skoleåret 2012/2013, og at 
økonomien til dette dækkes af midler fra eliteidrætsbudgettet. 

 
Baggrund 

Bakkegårdsskolen er udnævnt som idrætsskole i forbindelse med Gentofte Kommunes 
elitekommunesamarbejde med Team Danmark. I den forbindelse tager udskolingen hvert år imod 
et antal idrætselever, der søger til Bakkegårdsskolen fra andre skoler i eller uden for kommunen. 
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Idrætseleverne fordeles ind i skolens eksisterende udskolingsklasser, og det har hidtil passet med 
elevtallet, så der hvert år har været plads til alle ansøgere. 

Ansøgerne er elever fra både folkeskoler og privatskoler i Gentofte og fra andre kommuner. 
Tilbuddet er populært, og antallet af ansøgninger er steget gradvist år for år. I skoleåret 2012-2013 
har Bakkegårdsskolen på grund af højt elevtal dog kun kapacitet til at tage imod ganske få nye 
elever i skolens kommende 7. klasser.  

Bakkegårdsskolen forventes at modtage minimum 20 ansøgere. For at skabe plads til så mange 
ansøgere som muligt, har skolens ledelse i fællesskab med Børn, Unge og Fritid undersøgt 
muligheden for at oprette en ekstra 7. klasse. Bakkegårdsskolen vurderer at have fysisk kapacitet 
indenfor deres nuværende rammer til oprettelse af en sådan ekstra klasse i udskolingen. 

Ved oprettelse af en ekstra 7. klasse, indebærer det en tilførsel af økonomi til Bakkegårdsskolen 
svarende til 208.333 kr. i 2012, 500.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 291.666 kr. i 2015. 

Der forventes ikke at blive behov for oprettelse af ekstra klasse for de følgende årgange, da 
klasserne her er mindre. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Bakkegårdsskolen med fordel kan oprette en ekstra 7. klasse for 
at videreføre det populære idrætstilbud til så mange ansøgere som muligt. 

Økonomien til den ekstra klasse på Bakkegårdsskolen kan dækkes af det nuværende 
eliteidrætsbudget. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der de kommende fire år overføres ovennævnte midler fra eliteidrætsbudgettet til 
Bakkegårdsskolen til brug for en ekstra eliteidrætsklasse. 

 
Til Børne- og Skoleudvalget: 

At Bakkegårdsskolen opretter en ekstra 7. klasse i skoleåret 2012/2013, der fortsætter som hhv. 8. 
og 9. klasse de efterfølgende to år, og at økonomien til denne klasse hentes fra 
eliteidrætsbudgettet. 

  

 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
5  Åbent         Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser til lethal 
 
057339-2010 
 
 
Resumé 
Ansøgning om frigivelse af midler til udvikling af lethal til rullehockey til udførelse i forbindelse med 
øvrige anlægsarbejder på Gentofte Sportspark i fase 2. 

 
Baggrund 
Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10.september 2008 punkt 8, at 
udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.12.2010 punkt 4 tog 
udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder 
etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse. 

Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte 
Sportspark, inklusive en oplistning af mulige tillægsydelser. 

På kommunalbestyrelsens møde d. 20.6.2011 tog man stilling til frigivelse af midler til 
bygherrerådgivning mhp. forberedelse af anlægsarbejdernes iværksættelse primo 2012 

I forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2011 blev der afsat 2.000.000 kr. til opførelse af 
en overdækning af rullehockeybanen. Herefter kaldet lethal. Gentofte Rulle- skøjteklub og 
atletikforeningen Gentofte Idrætsklub er selv meget aktive medspillere i bestræbelserne på at få 
skabt faciliteter, der muliggør udøvelsen af deres sport hele året. Endvidere har de et stort ønske 
om, at det klubhus, der er tiltænkt Gentofte Rulle-skøjteklub, integreres i lethallen. De har i 
fællesskab fremsendt bud på udformningen af den ønskede lethal, og disse bud skal kvalificeres 
både tegningsmæssigt og økonomisættes, for en virkeliggørelse af projektet.  

 
Ekstern rådgivning med henblik på anlæg af lethal til rullehockey m.fl. i 2012 
Med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejdet i 2012, er der brug for, at involvere ekstern 
arkitektrådgivning til at indgå i samarbejdet med brugerne om at designe lethallen og at udarbejde 
udbudsmateriale, således at arbejdet kan udbydes i totalentreprise i første halvår af 2012. 

 
Økonomi vedr. rådgivning 
Arkitektbistand vedr. lethal:  200.000 kr. 
I alt vedr. lethal i 2011   200.000 kr.   
af anlægsbevillingen til Gentofte sportspark fase 2  
 
Der søges efterfølgende om tilskud til udførelsen af projektet hos Lokale – og Anlægsfonden 
 
Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommes vurdering, at det er vigtigt for overholdelse 
af den vedtagne tidsplan for etablering af en lethal til rullehockey i 2012, at der snarest muligt 
tilknyttes arkitektrådgivning for kvalificering og kvalitetssikring af projektet.  
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Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 
  

Til Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

At der anlægsbevilges 200.000 kr. til arkitektrådgivning vedr. lethal i 2011. Anlægsbevillingen 
finansieres af likvide aktiver i 2011 og en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet afsat i forslaget 
til investeringsoversigt for 2012 til Gentofte Stadion 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
6  Åbent         Charlottenlund Slot 
 
050352-2011 
 
 
Resumé 
På mødet den 12. oktober 2011 (pkt. 7) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at Udvalget på sit 
næste møde skulle drøfte Charlottenlund Slot. 

 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget drøftede på et fællesmøde den 19. 
september 2011 (pkt. 2) proces for overvejelse om køb/anvendelse af Danmarks Akvarium og 
Charlottenlund Slot. Procesplanen indebar afholdelse af et borgermøde på Charlottenlund Slot, 
samt en fornyet drøftelse af sagen, når akvariebygningen udbydes til salg. Udvalgene tog 
procesplanen til efterretning. 

I samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen blev den 24. oktober 2011 afholdt et borgermøde 
på Charlottenlund Slot, hvor alle interesserede kunne få information om slotsbygningen og 
området samt drøfte fremtidige anvendelsesmuligheder. Der deltog 9 borgere i mødet. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At sagen drøftes. 
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
7  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Bogbørsen 
 
051306-2011 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 120.000 kr. til Bogbørsen. 
 
Baggrund 
Projektets idé er at skabe et brugerdrevent bogbyttemarked i det offentlige rum. Projektet 
Bogbørsen består i at udarbejde tre ’bogsskabe’, der udformes som tre unikt designede skulpturer, 
hvis materialevalg og kunstneriske udtryk understøtter koncepter omkring bæredygtighed, genbrug 
og grøn energi. Tanken er, at Bogbørsen kan fungere som en litterær viden- og 
interesseudveksling, der kan åbne op for nye typer møder mellem borgere. 

I 2010 blev skitseforslaget til Bogbørsen præmieret af Statens Kunstfond som et modelprojekt. 
Herefter er Gentofte Kommune gået ind i samarbejdet som forsøgskommune for projektet.  

Målgruppen er alle borgere i Gentofte Kommune. Bogskulpturerne placeres i tilknytning til 
boligområder, hvor der ønskes at opnå en lokal forankring og tilhørsforhold, så borgerne selv styrer 
bogskabenes brug og indhold. Idéen med bogskabe har succesfulde forgængere i både Tyskland, 
Japan og U.S.A. under betegnelsen ”book-crossing”. 

Der er peget på tre placeringer, der lever op til krav om geografisk spredning, varieret 
befolkningssammensætning, forskelligartede beboelsestyper samt sol, læ og brugervenlig 
opholdsmulighed. De valgte placeringer er: 

1)     Grønne område mellem Ahlmanns Allé og Duntzfelts Allé - Hellerup 

2)     Munketorvet ved Vangede Station. 

3)     Hjørnet af Ordrup Park ved Morescovej og Ordrupvej. 

Det samlede budget for skulpturerne er på 360.000 kr., som fordeler sig på 225.000 kr. i 
produktions- og materialeomkostninger, 120.000 kr. i honorar samt 15.000 kr. i vedligeholdelse af 
kunstværkerne. 

Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med 120.000 kr., og Statens Kunstfond har ligeledes 
bevilget 120.000 kr. Kulturpuljen ansøges om de resterende 120.000 kr. 

 
Vurdering 
Projektet Bogbørsen vil være et dynamisk kulturelt indslag, som kan inspirere til en ny aktivitet i det 
offentlige rum. Samtidig er omdrejningspunktet for projektet, at borgerne interagerer med hinanden 
igennem udvekslingen af bøger. 
Projektet vil således præsentere en ny form for kulturel aktivitet i byrummet indenfor en 
nytænkende kunstnerisk ramme. 
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Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget;  
  
At der ydes et tilskud på 120.000 kr. fra Kulturpuljen til Bogbørsen. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Bogbørsen PDF 
 Eksempler på bogskabe i Bonn og Basel PDF 
 Kulturpuljen pr. 31. oktober 2011 PDF 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
8  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Vinterjazz 
 
052080-2011 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 32.250 kr. til Vinterjazz. 

 
Baggrund 
I sommeren 2011 deltog Gentofte for første gang i Copenhagen Jazzfestival med samlet seks 
koncerter forskellige steder i kommunen og er nu blevet indbudt til at deltage i Vinterjazz fra den 3. 
– 19. februar 2012.  

Tre kulturinstitutioner ønsker at deltage i vinterjazz. Det drejer sig om Experimentarium, 
Ordrupgaard og Gentofte Bibliotekerne (Hovedbiblioteket og Ordrup Bibliotek)  

Der søges om at få halvdelen af udgifterne til det kulturelle indhold dækket af Kulturpuljen, mod at 
ansøgerne selv finansierer den anden halvdel samt øvrige udgifter.  

Institution Budget Ansøgt Antal koncerter 

Experimentarium 28.000 14.000 2 koncerter 

Ordrupgaard 12.000 6.000 1 koncert 

Bibliotekerne 18.500 9.250 2 koncerter 

 

Dertil kommer en udgift på 1.000 kr. pr. spillested for at være en del af Copenhagen Jazzfestival, 
Vinterjazz. Det betyder, at koncerterne kommer i festivalens trykte program, samt på hjemmesiden, 
og at arrangørerne modtager plakater, T-shirts m.m.  

Det samlede budget er således på 61.500 kr.  
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Kulturpuljen ansøges om 32.250 kr., som fordeles på 29.250 kr. til det kunstneriske indhold og 
3.000 kr. til deltagelse i Jazzfestivalens program. 

I sommeren 2011 afholdtes Sommerjazz i Gentofte i samarbejde med Copenhagen Jazzfestival. 
Der var seks koncerter med et samlet besøgstal på 618 tilhørere. Den ene koncert var desværre 
sammenfaldende med sommerens voldsomme skybrud, hvilket afspejles i besøgstallet. 

Vinterjazz i Gentofte afvikles af de medvirkende institutioner og koordineres af Kulturafdelingen. 

 
Vurdering 
Erfaringer viser, at der er stor interesse for jazz blandt Gentofteborgere, og det vurderes, at 
arrangementerne vil have bred tilslutning. Markedsføringen via Copenhagen Jazzfestival forventes 
at udbrede kendskabet til arrangementerne. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 32.250 kr. fra Kulturpuljen til Vinterjazz. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
9  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Jul på Rådhuset 
 
052056-2011 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 13.500 kr. til Jul på Rådhuset. 

 
Baggrund 
Hjerteforeningens Lokalkomite i Gentofte Kommune arrangerer for 8. år juletræstænding på 
Gentofte Rådhus. 

Formålet med arrangementet er at fastholde en festlig tradition samt at give overskuddet fra 
julelotteri og salg af gløgg, varm kakao og æbleskiver til hjertesyge børn. 

Den del af arrangementet, der søges støtte til, består i, at Gentofte Brandvæsen tænder rådhusets 
juletræ sammen med Borgmesteren, Bubber og julemanden. Det samlede budget for 
arrangementet er på 13.500 kr., som fordeler sig på posterne 7.500 kr. til konferencier, 3.000 kr. til 
Gentofte Brass Band, 1.500 kr. til veteran brandbiler samt 1.500 kr. til fyrværkeri. Kulturpuljen 
ansøges om det samlede beløb. 

I 2010 var besøgstallet omkring 700 personer.  

Efterfølgende vil der være julekoncert på ca. 1½ time i rådhushallen med Gentofte Musikskole. 
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Vurdering 
Juletræstændingen på rådhuset er en fin tradition. Det vurderes dog, at udgiften på 7.500 kr. i 
honorar til konferencier er uforholdsmæssigt højt, og at juletræstændingen ikke er afhængigt af en 
konferencier. Det anbefales derfor, at arrangementet bevilges 6.000 kr. fra Kulturpuljen. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 6.000 kr. fra Kulturpuljen til Jul på Rådhuset. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen til julearrangement PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
10  Åbent         Kultur- og Fritidsudvalgets rolle i forbindelse med arrangementer, 
som har relation til udvalgets arbejde 
 
052076-2011 
 
 
Resumé 
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte udvalgets rolle i forbindelse med 
arrangementer, som har relation til udvalgets arbejde. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At sagen drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
11  Åbent         Handicappolitikken - Forlængelse 
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014609-2008 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, Handicappolitikken for 
Gentofte Kommune.  

Politikken er 4-årig – den gælder fra 2008 til 2012, og den udløber således ved det kommende 
årsskifte, hvor det skal vurderes om der skal udarbejdes ny vision og nye mål og værdier eller om 
politikken kan og skal videreføres i en ny periode. 

 
Baggrund 
Evaluering af Handicappoltikken er under forberedelse i Handicaprådet. Det forventes at 
evaluering, efterfølgende vurdering af poltikken, dialog med borgere og brugere, og eventuel 
udarbejdelse af ny eller revideret politik er afsluttet og klar til politisk vedtagelse om ca. et år – dvs 
efteråret 2012, hvorfor det indstilles at Handicappoltikken forlænges med et år – så den 
også omfatter 2012. 
  
Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for udarbejdelse af en ny eller 
revideret handicappolitik. 
 
Vurdering 

Handicaprådet har tilkendegjort, at de tilslutter sig en forlængelse af den nuværende 
handicappolitik, således at der skabes mulighed for dels at evaluere handicappolitikken, dels at få 
en inddragende proces fremmod en ny eller revideret handicappolitik. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

At Handicappoltik 2008 til 2012 forlænges med et år, så den også omfatter 2012. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
12  Åbent         Sundhedspolitikken - Forlængelse 
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037653-2010 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommunes Sundhedspolitik ”Det hele menneske” blev udarbejdet i 2007 og  vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen for perioden 2008 – 2012. Politikken er således 4-årig og udløber ved det 
kommende årsskifte. 
 
Baggrund 

Politikkens vision er "At sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt 
borgere i Gentofte Kommune", politikken tager udgangspunkt i værdierne: 

 Opmærksomhed på det hele menneske 
 Fokus på tidlig indsats 
 Særlig forpligtigelse for udsatte og kritisk syge borgere  
 Sundhed er et fælles ansvar 
 Den faglige indsats er kompetent og innovativ 

Politikkens operationaliseres med indsatsområder indenfor temaerne: 

 KRAM 
 Kronisk og kritisk syge 
 Familieliv og livsfaser 
 Den sunde arbejdsplads 
 Sammenhæng for borgeren 

Siden 2008 har Sundhedspolitikkens pulje støttet indsatser indenfor samtlige temaer. I 2011 
besluttede Kommunalbestyrelsen at fokus skulle rettes mod motion, kost og alkohol. 

 
Vurdering 

På baggrund af erfaringerne med Sundhedspolitikken og resultaterne fra 
voksensundhedsprofilerne udarbejdet af Region Hovedstaden i 2008 og 2010 vurderes det, at 
Sundhedspolitikkens vision og værdier vil være et godt udgangspunkt for det fremadrettede 
sundhedsarbejde i Gentofte Kommune. 

Sundhedhedspolitikkens temaer lægger op til et bredt spektrum af indsatsområder, som der har 
været arbejdet med siden 2008. Det vurderes, at der er behov for analyse og prioritering på 
indsatsområdeniveau således, at Sundhedspolitikkens indsatser bidrager til at undersøtte 
sundhedspolitikkens vision og værdier med afsæt i de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte 
Kommune. 

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for revision af sundhedspolitikkens 
indsatsområder. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 
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Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  
1. At den nuværende Sundhedspolitik med de prioriterede temaer fra 2011 - Motion, kost, alkohol 
og én kronikergruppe forlænges til også at omfatte 2012. 
 
2. At der planlægges en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af Sundhedspolitikkens 
indsatsområder med henblik på en revideret Sundhedspolitik fra 2013. 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
13  Åbent         Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets 
område 
 
039082-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2011 foretaget en 
opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2011.   
 
Baggrund 
Formålet med budgetopfølgningen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af 
budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 
  
Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2010. 
  
Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på 
udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk. 
 
For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler fra 2011 til 
2012, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af 16,9 mio. kr. på drift og 10,7 
mio. kr. på anlæg. 
 
Vurdering 
Budgetopfølgningen medfører på driften behov for budgetomplaceringer fra andre udvalgsområder 
på 0,2 mio. kr. samt negative tillægsbevillinger på i alt 2,3 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets 
målområder. Årsagerne hertil fremgår af side 11-12 i vedlagte budgetopfølgningsnotat. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Økonomi indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat om budgetopfølgning pr. 31.8.2011 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
14  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051718-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. november 2011 
 
15  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051718-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


