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Side 3

1 (Åben) Udvidelse af Jægersborg Bibliotek, status
 
Sags ID: EMN-2016-03909

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 0,9 
mio. kr. som anlægsbevilling til en udvidelse af Jægersborg Bibliotek med et aktivitetsrum.

Baggrund
Jægersborg Bibliotek er tegnet af Flemming Lassen og blev taget i brug som det første 
filialbibliotek den 13. september 1963. I 2011 blev det kommunens første nøglebibliotek, og i 
forbindelse med åbningen som nøglebibliotek blev biblioteket delvis renoveret og indrettet med 
henblik på den selvbetjente åbningstid. I sommeren 2014 henvendte Jægerborg Biblioteks Venner 
– en gruppe borgere i lokalområdet – sig til Kommunalbestyrelsen og foreslog at udvide 
Jægersborg Bibliotek med et aktivitetsrum, som Venneforeningen vurderede, ville koste 0,9 mio. 
kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 0,9 
mio. kr. som en anlægsbevilling. 

Med inspiration fra Vangede, hvor lokale frivillige driver aktiviteter og cafe på biblioteket, ønsker 
man også i Jægersborg at øge både aktivitetsniveauet på biblioteket og styrke 
sammenhængskraften i bydelen. Venneforeningen og Biblioteket deler en vision om at skabe et 
kulturelt midtpunkt for alle aldersgrupper i Jægersborg.

Jægersborg Biblioteks Venner har arbejdet med at konkretisere en række scenarier for, hvordan 
en uge og en måned kan se ud i forhold til aktiviteter. Baggrunden for disse scenarier er både egne 
ideer, bibliotekets arrangementer, og input fra de interesserede borgere og grupper i lokalområdet. 

Tilbygningen
Udgangspunktet for det oprindelige forslag var at inddrage ca. halvdelen af gårdarealet med en 
nybygning på 55 m2, og anlægsudgiften var beregnet på baggrund af den billigste løsning med to 
pavilloner opstillet i gården.
I forløbet er blevet tydeligt, at en større udvidelse hvor hele gårdrummet inddrages til en nybygning 
på 88 m2 både funktionsmæssigt og æstetisk langt bedre honorerer de krav og ønsker, der har 
udmøntet sig i processen.

Den delvise inddragelse af gårdhaven kan ikke realiseres inden for den bevilgede økonomi. Blandt 
andet er der en række lovkrav om isolering, som ændrer udgangspunktet for den første beregning. 
Der skal endvidere afsættes midler til overhead samt byggestyring. Vurderingen er at byggeriet 
bliver mellem 2 og 3 gange dyrere end beregningen fra Jægersborg Biblioteks Venner.

Gentofte Ejendomme vurderer at det vil være mere rentabelt at inddrage hele gårdarealet, da en 
række udgifter vil være de samme hvad enten gårdhaven bebygges delvis eller helt. En udbygning 
af hele gårdhaven (version 2.0) forudsætter en forhøjelse af anlægsbevillingen med mellem 2,1 og 
2,6 mio. kr. og en øget driftsbevilling på 90.000 kr. 

Jægersborg Biblioteks Venneforening, Gentofte Ejendomme og Biblioteket anser ikke det 
oprindelige forslag med en nybygning på 55 m2 for at være en realistisk løsning. 
Biblioteket vurderer, at det nuværende biblioteksrum kan nyindrettes, så det i højere grad 
understøtter borgernes ønske om et kulturhus med mulighed for både aktiviteter og biblioteksbrug 
på samme tid.

Indstilling
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Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At sagen drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Jægersborg Notat august 2016 (1245285 - EMN-2016-03909)
2. JBV_BILAG_A (1245287 - EMN-2016-03909)
3. JBV_BILAG_B (1245291 - EMN-2016-03909)
4. JBV_BILAG_C (1245293 - EMN-2016-03909)

2 (Åben) Gentofteplan 2017, Kultur, Unge og Fritid, forslag til fælles vision og mål
 
Sags ID: EMN-2016-03769

Resumé
Som en del af forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges Økonomiudvalget den 6. september 
2016, fremlægger Kultur, Unge og Fritid forslag til en fælles vision og fire politiske mål for Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets område.

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2016 procesplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017, 
herunder at formen for planen fastholdes uændret med bl.a. vision og mål på de enkelte 
målområder. Endvidere indgik, at målene på målområderne som udgangspunkt vil blive foreslået 
fastholdt uændret fra 2016 til 2017, dog med eventuelle tilpasninger til den løbende politikudvikling 
i opgaveudvalgene mv. og øvrige beslutninger.

Kultur, Unge og Fritid har siden januar 2015 fungeret som et samlet opgaveområde, dog fordelt på 
tre målområder i Gentofteplan 2016, og hvor de har bibeholdt deres oprindelige visioner og mål 
knyttet til den tidligere organisering, svarende til tre visioner og 13 politiske mål. 

Siden vedtagelsen af Gentofteplan 2016 er der vedtaget En Ung Politik og Kultur, Unge og Fritid 
har fungeret som samlet opgaveområde i mere end et år. For at skabe bedre sammenhæng i 
udviklingen af opgaveområdet og understøtte fokus på fælles effekter har Kultur, Unge og Fritid 
udarbejdet forslag til én fælles vision for Kultur, Unge og Fritid samt fire, nye fælles mål. 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har ansvaret for to tværgående politikker, Idræts- og 
Bevægelsespolitikken samt En Ung Politik, der begge fremgår af Gentofteplanens afsnit om 
tværgående politikker og strategier. Med Kommunalbestyrelses vedtagelse af En Ung Politik er 
den Eksisterende Børne- og Ungepolitik forældet. Børne- og ungepolitikken er derfor ændret til 
Fælles matrix for børn og unges udvikling og kompetencer – som indeholder visionerne Børn 
forandre verden og Læring uden grænser samt En Ung Politik. 

Politisk drøftelse
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Kultur, Unge og Fritid har i arbejdet med formuleringen af den fælles vision og de fire nye fælles 
mål taget udgangspunkt i de tre visioner og 13 politiske mål for Kultur, Unge og Fritid i 
Gentofteplan 2016. I denne proces har det været muligt at identificere fællestræk, som er søgt 
afspejlet i visionen og målene, og som kobler det tværgående og målgruppeorienteret område 
Unge med de fagorienterede områder Kultur og Fritid.

Kultur, Unge og Fritid fremlægger på denne baggrund følgende forslag til ny fælles vision for 
Kultur, Unge og Fritid:

 Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed
 
Kultur, Unge og Fritid fremlægger følgende forslag til fire nye fælles mål: 

 Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber 
 Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer
 Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed
 Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse

Forslag til den fælles vision, de fire politiske mål samt initiativer, der skal understøtte 
målopfyldelsen i 2017 kan ses af det vedlagte bilag, som vil indgå i forslaget til Gentofte-Plan 
2017, som forelægges Økonomiudvalget den 6. september 2016. Desuden vedlægges uddrag fra 
afsnittet om Tværgående politikker og strategier, der omhandler Idræts- og Bevægelsespolitikken 
samt En Ung Politik.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

1. At drøfte og godkende den fremlagte fælles vision og politiske mål for Kultur, Unge og 
Fritid, samt afsnittet om Idræts- og Bevægelsespolitikken og En Ung Politik.

2. At godkende, at Kultur, Unge og Fritid lægges sammen i ét samlet målområde bestående 
af de tre bevillingsområder: Kultur, Unge og Fritid

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte Plan 2017 - Kultur, Unge og Fritid (1241297 - EMN-2016-03769)
2. KUF Tværgående politikker og strategier, Gentofteplan 2017 (1241298 - EMN-2016-03769)

3 (Åben) Principper for borgernes adgang til områdets faciliteter (del 2)
 
Sags ID: EMN-2016-02994

Resumé
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På baggrund af drøftelserne på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2016 (pkt. 2) 
fremlægges til udvalgets godkendelse et sæt retningsgivende principper for borgernes adgang til 
områdets faciliteter.

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 11. maj 2016 (pkt. 2) grundlæggende 
principper til forvaltningens videre arbejde med at udvide åbningstider samt at finde 
hensigtsmæssige løsninger for borgernes adgang til områdets faciliteter. Udgangspunkt for 
drøftelserne var, at faciliteterne blev defineret snævert som egentligt fysiske faciliteter og ikke som 
det åbne offentlige rum.

Udvalget udtrykte generel tillid til, at borgerne i kommunen vil behandle de fælles faciliteter godt.  
Derfor var der enighed om at øge kapacitetsudnyttelsen af Gentofte Kommunes faciliteter på 
kultur- og fritidsområdet ved at udvide adgangen til faciliteterne for alle borgere. 

Kultur, Unge og Fritid forelægger på baggrund af udvalgets drøftelser nedenstående forslag til 
principper.

Principper for borgernes adgang til kultur- og fritidsområdets faciliteter i Gentofte Kommune:

 Der skal i videst muligt omfang være åben adgang for alle borgere til alle facilitetstyper på 
kultur- og fritidsområdet i Gentofte Kommune

 Hvor det skønnes nødvendigt, deles faciliteterne mellem flere brugergrupper under 
hensyntagen til gruppernes behov

 Der stilles faciliteter til rådighed til selvorganiserede grupper. Borgere får mulighed for på 
eget initiativ at booke ledige faciliteter, som hovedregel imod betaling

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At godkende de fremlagte principper for borgernes adgang til områdets faciliteter

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik mødtes første gang den 14. juni 2016. 
Udvalget skal udarbejde et forslag til en ny politik på området til fremlægge for Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets første møde i 2017.



Side 7

Baggrund
Det første mødes hovedpunkt var et oplæg af Henrik Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut 
(IDAN), der netop har afsluttet en evaluering af Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 
fra 2015-2016. Han fremlagde følgende konklusioner:

 Gentofte Kommune er langt fremme med idræts- og bevægelsespolitikken og har en 
solid dokumentation for aktiviteterne.

 Gentofte Kommunes største styrke er den store mangfoldighed af muligheder og 
aktiviteter.

 IDAN har undersøgt idræts- og bevægelsespolitikken på tværs af de fire søjler 
(Eliteidræt, Foreningsidræt, Motionsidræt og Idræt for særlige målgrupper) mht. 
faciliteter, livsfaser og samarbejdspartnere.

 Gentofte Kommune har høj aktivitet blandt borgerne generelt, og aktivitetsmønstrene 
blandt borgerne i forhold til køn og alder blev gennemgået.

 Gentofte Kommune er også speciel på en del aktivitetsområder, hvor fx tennis er en 
meget stor idrætsgren i modsætning til andre kommuner.

 Gentofte Kommune har ikke så godt fat i seniorerne, hvorfor dette kan være et 
udviklingspotentiale.

 Gentofte Kommunes satsning på at udbygge faciliteter har været massiv, og en 
udfordring fremover kan blive at udnytte faciliteterne bedre.

 Gentofte Kommune kan se på om aftenskolerne kan bruges bedre, ligesom at det 
måske er muligt at bruge fitnessinstitutterne som partnere eller udlicitere opgaver til 
dem.

 Gentofte Kommune har en god kontakt til mange borgere, og måske er det muligt for 
kommunen at bruge den gode kontakt med borgerne til at løfte idrætsområdet.

 Mange borgere vil gerne betale for at bruge faciliteterne.
 Foreningerne vogter meget over deres "hævdvundne ret" til lokaler.
 Foreningerne har givet udtryk for, at der er meget lidt samarbejde med skolerne.

Rapporten fra IDAN blev udleveret til deltagerne på mødet og kan også findes på politikerportalen. 
I rapporten er de mange fund uddybet.

Drøftelse af centrale temaer
Opgaveudvalget blev herefter delt i tre grupper og fik til opgave at diskutere centrale emner og 
spørgsmål på idrætsområdet. 
Tanken med drøftelserne er, at de anslåede temaer kan bruges til at pege på indhold til en ny 
vision og på områder, der skal prioriteres i en ny idræts- og bevægelsespolitik.

Deltagerne blev bedt om at overveje, hvilke temaer det vil være interessant for de kommende 
arbejdsgrupper at gå i dybden med. På næste møde 5. september skal udvalget beslutte hvilke 
arbejdsgrupper, der skal nedsættes.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

At Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag

5 (Åben) Kvartalsrapportering, Kultur, Unge og Fritid, 2. kvartal 2016
 
Sags ID: EMN-2016-03785

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2. 
kvartal 2016. 

Baggrund
I 2. kvartal 2016 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på følgende aktiviteter: 

 Afvikling af Gentofte Bogmesse på Gentofte Hovedbibliotek med deltagelse af ca. 2.500 
publikummer

 Gentofte Bibliotekernes deltagelse i et landsdækkende tema om feminisme og kvinders 
rettigheder

 Afvikling af Kultur & Festdage for 23. gang 
 Udvikling og formidling af skoletilbud via portalerne genbib.dk og Skolen i Virkeligheden 
 Politisk vedtagelse af Gentoftes første politik for unge, EN UNG POLITIK
 Afvikling af Street Festival, hvor også finalen i musikkonkurrencen, Lift-Off, blev afviklet for 

første gang
 Afvikling af sprogkurser for flygtninge og andre nye Gentofte-borgere, der ikke taler dansk, 

og andre tværkulturelle aktiviteter, bl.a. en dansk-syrisk kunstworkshop i Det Grå Pakhus
 Ibrugtagen af Gentoftehallen 
 Omlægning af styreform for Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark 
 Opstart af Opgaveudvalg for en ny Idræts- og bevægelsespolitik

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At tage Kvartalsrapporteringen til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 2. kvartal 2016 (1263619 - EMN-2016-
03785)
2. Bilag 2 - 2016 - 08 - Kvartalsrapportering KUF - Bilag Budgetændring (1263890 - EMN-
2016-03785)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00707

https://genbib.dk/
http://skolenivirkeligheden.dk/
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Resumé
 Fernisering på Tranen, Tiril Hasselknippes FIN. Fredag d. 19. august kl. 17-19. tranen.nu 

 Den 20. august afholdes Bedsteræs, et nyt familieløb arrangeret af Børneulykkesfonden. 
Formålet er at demonstrere at motion på tværs af generationer kan være morsomt. Bedste 
og børnebørn løber 1 km og derudover er parken fyldt med aktiviteter. Løb/gang styrker 
motorikken for børn og bedsteforældre.  I Øregårdsparken kl. 12.30 – 16.00 bedsteræs.dk 

 Ord i Ordrup. Lørdag d. 27. august kl. 11-13. Ordrup Bibliotek. Første møde i nyopstartet 
samtalecafé for unge flygtninge og unge fra Gentofte. ord-i-ordrup 

 Symposium: Kunstnerisk skabelse i samtidens kunst. 
Mandag d. 29. august kl. 19-21. Tranen. tranen.nu

 DHL Stafet tirsdag d. 30. august 2016 kl. 17:00-22:00 i Fælledparken.
Idrætsforeningen Sparta er arrangør for Firma motionsløbet, der i år også byder på 
mulighed for at tilbagelægge en 5 kilometer gå-rute. Der er fra Gentofte Kommune ca. 700 
aktivt deltagende, og dertil omkring 150 heppere og frivillige. dhlstafet.gentofte.dk 

 Den 1. september inviterer Gentofte Kommune til konference – ”EN UNG POLITIK – fra 
politik til handling”,
Alle aktører i ungeindsatsen i Gentofte er inviteret til et stort lanceringsarrangement. 
Programmet består af en kombination af inspirerende oplæg i plenum og aktiv deltagelse i 
workshops omkring de 5 pejlemærker i En Ung Politik. Ungedialog og –involvering er helt 
centralt i En Ung Politik. I løbet af dagen eksperimenterer vi derfor med, hvordan unge kan 
inddrages i opgaveløsningen. I hver workshop indgår derfor unge, men på forskellig måde 
og med forskellige forudsætninger. 
På Gentofte Rådhus kl. 8.30-15.30 se invitation og program på Politikerportalen

 Militærhistorisk show. Weekenden den 3.-4. september på Garderhøjfortet. 
Fortet inviterer hele familien til et storslået militærhistorisk show, der er lagt an som en rejse 
op gennem dansk og udenlandsk militærhistorie: garderhojfort.dk 

 Øregaard Museums Høstmarked i parken. Søndag den 4. september kl. 11-16 på 
plænen ved Øregaard Museum. oregaard.dk

 Golden Days Festival: 70’erne.  9.-25. september. Kulturinstitutioner i hele Gentofte. 
70’ernes orangebrune kulturhistorie formidlet for både børn og voksne. Fælles program 
udviklet i 4k-samarbejdet. goldendaysfestival.dk 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

http://tranen.nu/index.php/portfolio/20-08-09-10-2016-tiril-hasselknippe-fin
http://www.bedster�s.dk/
https://genbib.dk/arrangementer/sprogcafe/ord-i-ordrup-samtalecafe-flygtninge
http://tranen.nu/index.php/saesonlaunch-copenhagen-art-week-symposium-creation-the-mists-of-dawn
http://dhlstafet.gentofte.dk/
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Invitation%20til%20konference%20om%20EN%20UNG%20POLITIK%20-%20fra%20politik%20til%20handling.%201.%20september%202016.pdf
https://garderhojfort.dk/events/stort-militaerhistorisk-show
http://oregaard.dk/hostmarked-i-oregaardsparken/
http://goldendaysfestival.dk/
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7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2016-00707

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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