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1 (Åben) Orientering om medlemmer af opgaveudvalget Kulturpolitik fra 1. januar 
2018
 
Sags ID: EMN-2017-05866

Resumé
Den nyvalgte kommunalbestyrelse har på sit konstituerende møde genudpeget de ti borgere i 
opgaveudvalget Kulturpolitik og udpeget fem politikere.

Baggrund
Der var som bekendt kommunalvalg d. 21. november 2017. 

Den 4. december holdt den nyvalgte kommunalbestyrelse, som tiltræder den 1. januar 2018, sit 
konstituerende møde. Her udpegede den nye kommunalbestyrelse medlemmer til de 
opgaveudvalg, som fortsætter deres arbejde i 2018. 

Alle de borgere, som er medlemmer af disse opgaveudvalg, blev genudpeget. 

Følgende politikere fra den nye kommunalbestyrelse blev udpeget til Opgaveudvalget Kulturpolitik 
fra 1. januar 2018: 
Michael Fenger, Anne Hjorth, Jesper Marcus, Ulrik Borch og Jeanne Toxværd. 
Som formand blev udpeget Michael Fenger og som næstformand blev udpeget Anne Hjorth.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Andet møde i opgaveudvalget Kulturpolitik den 18. december 2017
 
Sags ID: EMN-2017-05861

Resumé
Opgaveudvalget Kulturpolitik mødes for anden gang for at drøfte de grundlæggende værdier for 
kulturområdet. 
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Baggrund
På det andet møde tager vi for alvor hul på drøftelserne af de grundlæggende værdier for kulturen i 
Gentofte. Det gør vi på baggrund af opgaven, som den er beskrevet i kommissoriet, de indledende 
drøftelser på opgaveudvalgets første møde samt det åbne debatarrangementet om kulturens 
værdi, der blev afholdt den 29. november. Som bilag er vedlagt en uredigeret brutto-opsamling på 
debatarrangementet. Medlemmer af opgaveudvalget, som deltog i debatarrangementet, må gerne 
forberede en kort præsentation af den eller de pointer, som de hver især tog med sig fra debatten.

Herefter skal opgaveudvalget udvælge og drøfte en række temaer, som i første omgang kan 
danne afsæt for den åbne workshop den 13. januar, hvor opgaveudvalget igen inviterer 
interesserede borgere og aktører ind i arbejdet med formuleringen af kulturpolitikken.

For at komme godt i gang med arbejdet, modtog opgaveudvalget på det første møde et overblik 
over kulturområdet, som det ser ud i dag. Oplægget er på opgaveudvalgets opfordring nu 
suppleret med besøgstal og økonomiske nøgletal og vedlagt som bilag.

Vi runder mødet af med en kort evaluering og en snak om, hvordan møderne fungerer og om der 
er noget, som vi skal lave om på eller tage højde for fremadrettet.

På mødet serveres mad samt kaffe, te, vand.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik: 

At udvalget fortsætter drøftelserne af de grundlæggende værdier for kulturen i Gentofte. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalgets formand bød velkommen og herefter resumerede Kultur- og ungechef Stine Wilms 
Høyer centrale pointer i det foreløbige arbejde: Fra kommissoriet, fra første møde og fra det åbne 
debatmøde på Hovedbiblioteket. 

Herefter fremlagde udvalgets medlemmer, hvad de tog med sig fra den åbne debat. Det var bl.a.: 
Kulturelle muligheder i byrum, grønne områder og parker, en stærk orientering mod fællesskaber – 
både i mindre og større skala, opmærksomhed på at kommunens kulturindsats kan være mere 
faciliterende i forhold til borgerinitiativer, at skærpe synligheden af kulturtilbuddets bredde, at der 
allerede er en stor kulturel mangfoldighed, at der er stort potentiale i borgernes engagement og 
skabervilje, at tillid spiller en central rolle, at der skal findes en balance mellem finkultur og bredde, 
muligheden for at finde nye vinkler og tilbud i de eksisterende institutioner og hvordan man 
understøtter brugerdrevne initiativer med professionelt resultat. 

Herefter drøftede udvalget en række temaer, der skulle være udgangspunkt for mødets 
gruppearbejde. 

Temaerne blev: 

1) Kvalitet og dannelse
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2) Kultur for alle – og for hvem
3) Tradition og fornyelse
4) Rammer og steder
5) Fællesskaber

Temaerne blev drøftet i grupper og hver gruppe præsenterede udkast til spørgsmål, som 
forvaltningen arbejder videre med henblik på det åbne dialogmøde, der finder sted på Bellevue 
Teatret den 13. januar. 

Udkastene til spørgsmål var: 

1: Nye kulturinitiativer på bekostning af den traditionelle kultur? Skal proces og 
brugerinddragelse spille en større rolle og udfordre kvalitetsforståelsen?

2: Hvordan skal borgerne inddrages i kulturtilbud? Hvad skal forholdet mellem bredde og det 
særlige være – hvor det særlige er det, der definerer Gentofte? 

3: Hvordan forenes tradition og fornyelse? Hvad er det værd at forny, hvad er det værd at 
fastholde?

4: Gruppen havde fokus på grønne områder og aktiviteter her – fx en stor festival, der samler 
flere mindre festivaler. 

5: Et spørgsmål kunne være, hvilke venues borgerne ser har potentiale – og potentiale for 
hvad.

6: Skal kulturlivet være for det store fællesskab eller kan det også være for de mindre 
fællesskaber? Skal kulturindsatsen i Gentofte primært støtte lokale fællesskaber eller skal 
det være mere åbent? 

Det blev besluttet, at forvaltningen bearbejder temaer og spørgsmål frem mod dialogmødet den 13. 
januar. 

Afsluttende blev det aftalt at afsætte mere tid på møderne fremadrettet, så det er muligt at komme 
mere i dybden i gruppearbejdet. En time ekstra pr. møde. 

Formanden rundede af og mindede om, at vi ikke skal vælge enten-eller, men at udvalgets arbejde 
handler om at finde den rette balance og takkede for et godt møde.

Bilag
1. Brutto-opsamling på gruppedrøftelser ved debatarrangement om kulturen (2110196 - EMN-
2017-05861)
2. OVERBLIK kulturen i Gentofte inkl. nøgletal (2113465 - EMN-2017-05861)
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