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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  17. juni 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til Bunker i Bernstorffsparken 
2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
3 Sag på dagsordenen 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013 
 
1  Åbent         Supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til Bunker i 
Bernstorffsparken 
 
009911-2012 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt i december 2012 (pkt. 9) en anlægsbevilling på 3,4 mio. 
kr. til at ombygge bunkeren i Bernstorffsparken, således at den kan anvendes som musikøvested 
for de unge. Ombygningen handler primært om opgradering af brandsikkerheden i bunkeren.   
Opgaven har nu været i licitation. Licitationsresultatet medfører en øget udgift på 914.000 kr. til 
arbejder, der er nødvendige at gennemføre, da de udspringer af krav fra myndigheder m.fl. Der 
ansøges derfor om supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til sagens gennemførelse. Der kan 
anvises finansiering indenfor budgettet. 
  
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2013 punkt 7, blev der givet en supplerede 
bevilling på 914.000 kr. til gennemførelse af nødvendige sikkehedsmæssige tiltag i bunkeren. Det 
blev samtidig besluttet, at indstillingens punkt 2 - drøftelse af og evt. bevilling til akustiktiltag og 
andre brugerønsker blev udskudt til et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og i 
forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013.  
  
På Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013 blev indstillingens pkt. 2 udsat til et ekstraordinært 
møde i Kultur- og Fritidsudvalget som fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor 
der tages stilling til yderligere indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan 
gennemføres i sammenhæng med den øvrige bevilling.  
  
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013, pkt. 8, blev det enstemmigt vedtaget at 
meddele anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger.  
  
Der skal således nu tages stilling til om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist og i så 
fald med hvilken finansiering.  
 
Baggrund 
Der gennemføres alene arbejder, der er affødt af lovkrav og af sikkerhedsmæssige grunde. 

Der gennemføres: 

 Brandsikkerhedstiltag  

 Arbejder over jord i parken – myndighedskrav samt arbejder aftalt med Styrelsen for Slotte 
og Kulturejendomme   

Forklaringer på fordyrelsen på nødvendige tiltag omkring brandsikkerhed og udearealer 

En række af de nødvendige brandsikringstiltag i bunkeren er blevet dyrere end oprindeligt antaget.  

Det drejer sig om: 

  Adgangskontrolsystem  

 Branddøre – pga. forøget antal 

 Panikbelysning  

 Det oprindelige ventilationsanlæg skal udskiftes som en konsekvens af de nye branddøre.  
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 Forlængelse af flugvejstrappe  

 

Samlet set 714.000 kr. mere end bevilget.  

 

Udearealer:  

For at få tilladelse til projektet af Parkens ejer Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal der 
gennemføres arbejder over jord i parken.  

På bevillingstidspunktet var det endnu ikke afklaret, hvad der skulle gennemføres på udearealerne. 
Parallelt med udarbejdelse af udbudsmaterialet har der således foregået en dialog med 
Slotsgartneren mhp. afklaring af de nødvendige tiltag på udearealerne,  

Samlet set 200.000 kr. mere end bevilget. 

 

Yderligere brugerønsker 

Hertil kommer brugerønsker, der ikke er et lovkrav om at udføre. 

  IT- opkobling herunder hotsspots (trådløst netværk) samt etablering af administrativ 
arbejdsplads 

 akustikstikregulering af vægge og døre  

 maling af nedgangsparti samt klargøring til brugerudsmykningsprojekt  

Udgifterne til yderligere brugerønsker udgør samlet 330.000 kr. Såfremt arbejdernes ønskes 
udført, kan der ikke anvises finansiering indenfor det eksisterende budget. Der pågår fondssøgning 
til arbejderne vedr. akustik. 

 
Vurdering 
Fordyrelser på 914.000 kr. vedrører nødvendige tiltag, der skal gennemføres såfremt projektet skal 
realiseres. Gentofte Ejendomme og Kultur anbefaler at der gives en supplerende anlægsbevilling 
på 914.000 kr. finansieret af puljen til moderniserings- og funktionsforbedringer.  

 
Indstilling 
Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller  
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til etableringsomkostninger på 
musikbunker med finansiel dækning via supplerende negativ anlægsbevilling på 
moderniserings- og funktionsforbedringspuljen 2013. 

2. At det drøftes, om brugerønskerne skal gennemføres helt eller delvist, og i så fald med 
hvilken finansiering 

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 kl. 17.00 
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Kultur- og fritidsudvalget den 1. maj 2013 
 
Punkt 1, Vedtaget og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Punkt 2, Udsættes idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som 
fællesmøde med Økonomiudvalget den 22. maj 2013, hvor der tages stilling til yderligere 
indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng 
med den øvrige bevilling. 
 
Eyvind Vesselbo (V) stemte imod og ønsker at brugerønskerne vedr. IT-opkobling, 
akustikregulering og maling gennemføres nu.  

 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.01 

Kultur- og fritidsudvalget den 21. maj 2013 
 
Punkt 1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Punkt 2. Udsættes, idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som 
fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere 
indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng 
med den øvrige bevilling.  

 

Økonomiudvalget den 21. maj 2013 kl. 17.02 

Økonomiudvalget den 21. maj 2013 
 
Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Pkt. 2: Udsættes, idet der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget som 
fællesmøde med Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor der tages stilling til yderligere 
indretninger, herunder brugerønsker, således at sådanne kan gennemføres i sammenhæng 
med den øvrige bevilling.  

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013 kl. 18.00 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Marie Louise Gjern Bistrup 
 
Vedtagelse: Pkt. 1: Enstemmigt vedtaget.  



  Side 6 af 7 
 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013 
 
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på 
620.000 kr. til udførelse af de fremsatte brugerønsker om akustikarbejder, IT-opkobling, 
maling af nedgangsparti og klargøring til brugerudsmykningsprojekt med finansiel dækning 
over likvide aktiver, men således at bevillingen holdes indenfor kommunens samlede 
budgetterede anlægsramme, idet det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen, at 
indtægtsbevilge 150.000 kr. i fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden. Der optages dialog 
med brugerne af bunkeren om nærmere ønsker til indretning af et lydstudie i 
musikbunkeren. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Supplerende notat vedr. evt. bevilling til akustiktiltag juni 2013 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013 
 
Ingen meddelelser.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 



  Side 7 af 7 
 

 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 17. juni 2013 
 
3  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


