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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
1  Åbent         Dialog mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, 
29. maj 2013 
 
020200-2013 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at diskutere hhv. omfanget af foreningernes administrative 
opgaver,  hvordan Gentofte Kommune kan understøtte foreningerne i korrekt regnskabsførelse, 
samt hvorvidt Gentofte Kommunes IT-system Foreningsgenvej lever op til brugernes og Gentofte 
Kommunes behov. 

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget har ønsket at diskutere følgende tre temaer med Kultur- og 
Fritidsudvalget: 

1. Hvordan kan vi som kommune hjælpe klubberne/foreningerne administrativt?  
Her tænkes specielt på hjælp til regnskabsaflæggelse, således at de aktive 
medlemmer/bestyrelsen bedre kan fokusere på aktiviteterne. 

2. Gentofte Kommune og Gentofte Karate Klub har pt. en uafsluttet sag vedr. tilskuds- og 
regsskabsforhold for regnskabsårene 2007-2010. 
På denne baggrund ønskes en drøftelse af, hvordan Gentofte Kommune fremover kan 
understøtte korrekt regnskabsførelse i foreningerne, herunder stikprøvekontrol. 

3. Gentofte Kommune anvender IT-systemet Foreningsgenvej i samarbejdet med foreninger 
og aftenskoler. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt Foreningsgenvej lever op til de behov, 
der er på det folkeoplysende område. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid anbefaler at ovenstående drøftes 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At punktet drøftes 
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_________________________ 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
2  Åbent         Kultur- og Fritidsudvalgets politikudvikling for Gentofteplan 2014 
 
019891-2013 
 
 
Resumé 

En politisk drøftelse af centrale områder indenfor kultur- og fritidsområdet skal danne grundlag for, 
at opgaveområderne kan udarbejde et forslag til Gentofteplan 2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets 
møde den 14. august 2013. 

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i Gentofteplanen 2013 og de interne kontrakter præsenteres tre centrale 
områder for henholdsvis Kultur og Bibliotek samt Idræt og Fritid.  Præsentationen vil give et kort 
overblik over de væsentligste resultater i perioden 2010-2013, kontrakternes indsatser for 2014 
samt relevante udfordringer og potentialer, der kan danne afsæt for en politisk drøftelse. 

 Kultur og Bibliotek præsenterer følgende områder: 

 Gentofte Bibliotekerne  
 Børnekultur  
 Ungekultur 

Idræt og Fritid præsenterer følgende områder: 

 Breddeidræt  
 Eliteidræt  
 Særlige målgrupper 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek samt Idræt og Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At oplægget drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
 Gentofte Plan 2013 
 Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2013-2014 
 Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Idræt og Fritid for 2013 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
3  Åbent         Gentofte Musikskoles årsrapport og årsberetning for 2012 
 
019535-2013 
 
 
Resumé 

Gentofte Musikskole har udarbejdet årsrapport og årsberetning for 2012. 

 
Baggrund 
Gentofte Musikskoles formål er at formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig 
fritidsinteresse samt at fremme musiklivet i Gentofte Kommune. 

Gentofte Musikskole indgik i 2010 en intern kontrakt med Kultur og Bibliotek gældende for 
perioden 2011-2012, som fastsætter udviklingsmål og nøgleindikatorer for perioden.  

Pr. 31. december 2012 havde Musikskolen 1.922 aktivitetselever, og Musikskolens talentlinie 
havde 12 elever.  

Gentilmeldingsprocenten var på 79,5 % for soloundervisningen, og Musikskolen havde pr. 31. 
december 2012 ca. 400 elever på venteliste. Musikskolen udvidede pr. 1. marts 2012 
aktivitetsniveauet med ca. 50 soloelever. I efteråret 2012 blev igen oprettet tilbud for elever på 
venteliste til guitar om undervisning på hold, og disse hold har været søgt af ca. 18 elever. 

Musikskolen har mange aktiviteter og gode samarbejder med kommunens øvrige 
kulturinstitutioner. Endvidere deltager musikskolen i det såkaldte ’Kvintorat’, som er et samarbejde 
med fem andre musikskoler omkring talentudvikling m.m. Kvintoratet modtog i 2012 yderligere 
300.000 kr. til videreførelse af talentarbejdet i 2013/2014 og 2014/2015. 

Gentofte Musikskole havde i 2012 indtægter på i alt 10.033.097 kr., hvoraf de tre største var 
Gentofte Kommunes driftstilskud på 5.118.750 kr., elevbetalinger på 3.077.616 kr. samt tilskud fra 
Statens Musikråd på 1.184.336 kr. svarende til 13,43 % af de tilskudsberettigede udgifter til 
lærerløn m.v. 

Af regnskabet fremgår det, at årets resultat er 102.519 kr. mod 102.913 kr. i 2011, og at skolen har 
en egenkapital på 595.037 kr. mod 492.518 kr. i 2011.  Musikskolen har disponeret 200.000 kr. af 
egenkapitalen til skolens 25 års jubilæum i 2013, og egenkapitalen forventes således reduceret til 
ca. 400.000 kr. med udgangen af 2013. Bestyrelsen vurderer, at dette er en tilfredsstillende 
resultat, til at sikre en stabil drift også ved uforudsete udgifter ved eksempelvis sygemelding eller 
barsel. 

Ifølge revisionsfirmaet giver årsrapporten et retvisende billede af Musikskolens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012.  

 
Vurdering 
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Årsrapporten udviser et tilfredsstillende resultat, og årsberetningen vidner om et højt 
aktivitetsniveau, samt et bredt funderet musiktilbud til børn og unge. 

Gentofte Musikskole deltager aktivt i det lokale kulturliv med bl.a. koncerter, og samarbejder med 
folke- og privatskoler, Ungdomsskolen, daginstitutioner, Drama- og Billedskolen, Waterfront 
Shopping, bibliotekerne m.fl.  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Gentofte Musikskoles årsrapport og årsberetning for 2012 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Årsberetning for Gentofte Musikskole 2012 
 Årsregnskab 2012 Gentofte Musikskole 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
4  Åbent         Øregaard Museums årsregnskab og årsberetning 2012 
 
019536-2013 
 
 
Resumé 
Øregaard Museum har indsendt årsregnskab og årsberetning for 2012. 

 
Baggrund 
Øregaard Museum har i 2012 vist de to særudstillinger Lee Miller og det surrealistiske blik og Carl 
Bloch – Hyldet og hånet, og museet har i 2012 haft et samlet besøgstal på 16.431 gæster. 

Museet har i 2012 afholdt en række arrangementer, bl.a. påskeæggejagt og høstmarked samt 
foredrag og workshops for børn.  Museet har deltaget i Historiens Dage, Gentofte Børnekulturuge 
og GentofteNatten. Endvidere afholdt foreningen Øregaard Museums Venner i 2012 fem 
arrangementer på museet. 

I samarbejde med Kulturskolerne har museet gennemført ”Kulturpakker” til skoleklasser i Carl 
Bloch udstillingen og Folkeuniversitetet har gennemført 2 kursusforløb i kunsthistorie. 

Til udstillingen om Lee Miller blev produceret en dokumentarfilm om Millers liv, som blev vist flere 
gange på DR K. Carl Bloch udstillingen blev ledsaget af en gennemillustreret forskningsbaseret 
bog, der er den første udgivelse om kunstneren siden 1931. 

Af museets regnskab fremgår det, at årets resultat er et overskud på 50.517 kr. mod 55.766 kr. i 
2011. Museet havde pr. 31. december 2012 en egenkapital på 587.722 kr., mod en egenkapital pr. 
31. december 2011 på 537.255 kr. 
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Øregaard Museums årsregnskab er revideret af registreret revisor, og revisionen konkluderer, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling i 
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. 

 
Vurdering 
Øregaard Museums årsberetning viser et meget tilfredsstillende resultat med højt aktivitetsniveau. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At Øregaard Museums årsregnskab og årsberetning 2012 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Øregaard Museums årsregnskab 2012 
 Årsberetning 2012 Øregaard Museum 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Øresundsoperan 
 
019537-2013 
 
 
Resumé 
ØresundsOperan ansøger Kulturpuljen om 53.800 kr. til ’Sangerne på Fortet’. 

 
Baggrund 
ØresundsOperan planlægger at afholde arrangementet ’Sangerne på Fortet’ den 18. august 2013. 
Det er en udendørs koncert ved Charlottenlund Fort, som vil danne rammen om et program 
bestående af sange om havet. Sangene bliver taget fra poppens verden, fra operette og opera og 
dertil kommer viser og nordiske sange. ØresundsOperan vil engagere publikum i koncerten ved at 
uddele sangblade og få dem til aktivt at synge med. 

De medvirkende er ØresundsOperans tre solister samt en pianist. 

Det samlede budget er på 63.800 kr. Udgifterne fordeler sig på 24.000 kr. i honorarer til sangerne 
samt 8.000 kr. til pianist. Hertil kommer udgifter på 3.000 kr. til administration. Endvidere er 
budgetteret med 8.000 kr. i sceneleje, 10.000 kr. til lydproduktion og 3.000 kr. til lydmand. Hertil 
kommer 2.000 kr. til grafisk layout samt 1.000 kr. til foto. Endelig er der budgetteret med 1.000 kr. 
til blomster, 1.500 kr. til leje af klaver og 2.000 kr. til lysudstyr samt transportudgifter på 300 kr. 

Der forventes en sponsorindtægt på 10.000 kr., og Kulturpuljen ansøges om det resterende beløb 
på 53.800 kr. Koncerten er gratis, og der er således ingen entréindtægter. Nordeafonden har 
tidligere støttet operaen, men har afslået at støtte i år, da der ikke bevilges midler til de samme 
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projekter flere år i træk. ØresundsOperan får ingen fast støtte og kan derfor ikke bidrage med 
egenfinansiering. 

ØresundsOperan havde oprindeligt fremsendt en ansøgning til Kulturpuljen om støtte til et samlet 
budget på 79.800 kr., hvor sangerne var akkompagneret af en trio med pianist samt cello og violin. 
Idet arrangementet har karakter af alsang, blev operaen opfordret til at justere budgettet til en 
pianist. 

Charlottenlund Fort er i weekenden den 17. – 18. august ramme om Gadeteaterfestival, og 
Kulturafdelingen er i dialog med Operaen om at finde en alternativ dato til arrangementet. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 11. april 2012 (pkt. 8) 33.000 kr. fra 
kulturpuljen til afholdelse af ’Sangerne på Fortet’ i august 2012. Koncerten blev overværet af 
anslået 800 tilhørere. 

 
Vurdering 
ØresundsOperans koncert udspiller sig på et offentligt sted og har således potentiale til at nå et 
publikum, der ikke selv opsøger en operakoncert.  

Det er praksis for Kulturpuljens bevillinger, at tilskuddet ikke overstiger 50 % af det samlede 
budget, og det anbefales derfor at støtte arrangementet med 31.900 kr. svarende til halvdelen af 
det estimerede budget. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At ØresundsOperan bevilges 31.900 kr. fra Kulturpuljen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning Sangerne på fortet 
 Budget Sangerne på fortet 
 CV Sangerne på fortet 
 Oversigt over Kulturpuljen pr. 17. maj 2013 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Clarissas Teater til 'Efterårsaktiviteter 
på Sølyst' 
 
019903-2013 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om tilskud til ’Efterårsferie på Sølyst’. 
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Baggrund 
’Efterårsferie på Sølyst’ er et tilbud til børn og voksne i efterårsferien. Det består af en 
teaterforestilling, kreativt værksted, en lettere servering, rundvisning og foredrag samt skattejagt i 
parken på Sølyst. Tilbuddet er et samarbejde mellem Clarissas Teater og Sølyst – Den Kongelige 
Skydebane. Ideen er at lade børn og voksne overvære en teaterforestilling sammen og herefter få 
mulighed for at arbejde videre med indtrykkene i et kreativt værksted. Sideløbende ønsker Sølyst 
at øge det lokale kendskab til stedet. Der planlægges to gange fire forestillinger, der henvender sig 
til børn fra 6 måneder til 4 år samt fra 4 år til 12 år.  

Det samlede budget er på 307.500 kr. Posterne fordeler sig på 79.500 kr. til indkøb af otte 
forestillinger, 50.000 kr. til aktiviteter (kreativt værksted og spil om Sølyst), 36.000 kr. til personale 
samt 192.000 kr. til andre udgifter. 

Der budgetteres med 480 solgte billetter med en samlet billetindtægt på 70.800 kr. samt 140.000 
kr. i andre indtægter (forventet tilskud fra Kulturpuljen, Kulturstyrelsen og sponsorat). Endelig 
budgetteres der med 100.000 kr. i in kinds, det vil sige værdi af leje af Sølyst og arbejdstimer til 
Clarissas Teater. Dette beløb modsvarer udgifter til leje af lokaler samt projektledelse. Således er 
der forventede indtægter på 310.800 kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 4. juni 2008 (pkt. 4) 50.000 kr. til Teatret bag 
Kroen. Teatret havde fået ny ledelse, som søgte om 1 mio. kr. i driftstilskud til teatret. Tilskuddet 
blev givet som støtte til et nyt initiativ og udbetalt efter dokumenteret gennemførelse af sæson. 

 
Vurdering 
Koblingen af børneteaterforestillinger og kreative værksteder for børn vil give børnene nye 
perspektiver på teateroplevelsen og give dem mulighed for selv at arbejde kreativt med de 
kunstneriske udtryk. 

Et samlet budget på 307.500 kr. til 480 børn og voksne er en udgift pr. billet på 640, hvilket 
vurderes meget højt. Af budgettets udgiftsposter er udgift på 79.500 til forestillinger, 20.000 kr. til 
kreativt værksted samt 10.000 kr. til markedsføring relevante for Kulturpuljen. Disse modsvares af 
70.800 kr. i forventede billetindtægter samt forventede 40.000 kr. fra kulturstyrelsen. 

Det vurderes, at de aktiviteter, der knytter sig til teaterforestillingerne godt kan rummes i de 
eksisterende faciliteter i Øregaardssalen og på Kulturskolerne. Disse rum kan indrettet til 
børneteater og har mørklægning samt de nødvendige publikumsfaciliteter. Der er desuden 
personale, der kan være behjælpelig med aktiviteterne. 

Det anbefales derfor at afvikle aktiviteterne i de eksisterende faciliteter og bevilge 20.000 kr. fra 
Kulturpuljen til projektledelsen fra Clarissas Teater. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At der bevilges 20.000 kr. fra Kulturpuljen til projektledelse af efterårsaktiviteter. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning Efterårsferie på Sølyst 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
7  Åbent         Ansøgning fra Clarissas Teater 
 
019905-2013 
 
 
Resumé 
Clarissas Teater ansøger om støtte til spillested for professionel scenekunst for børn og unge i 
Gentofte. Ansøgningen ønskes videresendt til budgetdrøftelserne. 

 
Baggrund 
Clarissas Teater ønsker at etablere et spillested for professionel scenekunst for børn og unge i 
Gentofte på Sofievej 7A i Hellerup. Tilbuddet er todelt og rummer dels et spillested med turnerende 
børneteater og dels et ønske om, at scenekunst bliver en integreret del af undervisningen i skoler i 
Gentofte. 

Spillestedet skal være indrettet, så det på bedste vis kan rumme teateraktiviteter og kreative 
værksteder og samtidig spiller op til børnenes fantasi. Clarissas Teater vurderer, at det vil være 
afgørende for at kunne skabe en bæredygtig økonomi for tilbuddet, at der etableres et permanent 
spillested, som også kan fungere som platform for sponsorer. 

Spillestedet ønskes etableret fra 2014, og i 2013 planlægges afholdt en række 
efterårsferieaktiviteter for at skabe et erfaringsgrundlag at bygge tilbuddet videre på. 

Driftsbudgettet er i 2014 på 3.035.000 kr. De største poster er udgifter til indkøb af forestillinger på 
1.260.000 kr. samt lokaleomkostninger på 400.000 kr. Hertil kommer 
salgsomkostninger/markedsføring på 270.000 kr., 120.000 kr. til sekundære aktiviteter og 60.000 
kr. til indkøb til café. Der er budgetteret med 510.000 kr. til lønninger og 120.000 kr. til 
administration. Endvidere er der budgetteret med 200.000 kr. til udstyr og vedligehold, samt samlet 
95.000 kr. til revision, forsikring og eventuelle afskrivninger. 

På indtægtssiden forventes der 924.000 kr. i forestillingsindtægter. Herudover budgetteres med 
tilskud på 500.000 kr. fra fonde, 500.000 kr. i sponsorater, 800.000 kr. fra Gentofte Kommune, 
250.000 kr. fra Statens Kunstråd samt 100.000 kr. i crowd-funding. Herudover forventes 100.000 i 
indtægter på caféen.  Gentofte Kommunes tilskud foreslås forøget til 900.000 kr. i 2015 og 
1.000.000 kr. i 2016. 

 
Vurdering 
Det vurderes, at idéen med et børnekulturhus med teater er rigtig god, og at mange børnefamilier 
både i Hellerup og hele Gentofte Kommune vil være interesseret i tilbuddet.  

Samtidig viser al erfaring, at nye kulturelle aktiviteter skal bygges langsomt og kan udbygges, 
efterhånden som flere borgere efterspørger det. Det anbefales derfor, at forestillingerne forsøgsvis 
kan tilbydes i de allerede eksisterende kommunale lokaler, og i dagsordenens punkt 6 anbefales at 
bevilge 20.000 kr. fra Kulturpuljen som støtte til de første 8 forestillinger.  

Det vurderes, at der er egnede ledige faciliteter til de foreslåede aktiviteter. De beskrevne 140 
teaterforestillinger samt efterfølgende kreative værksteder for børn kan rummes i kommunens 
eksisterende lokaler. Et sådant tilbud matcher ikke helt ansøgningens ønske om et børnekulturhus, 
men kan være yderligere et skridt i en progressiv udvikling af et børnekulturhus. 
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Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At ansøgningen om støtte til spillested for professionel scenekunst for børn og unge i Gentofte 
afslås. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Cover 
 Ansøgning 
 Projektbeskrivelse Clarissas Teater 16 maj 2013 
 CV Clarissa Meister-Petersen 2013 
 Anbefaling KUM feb 2012 
 Anbefaling ØEM 
 Støtte Meridiano 
 Støtte Teatercentrum 
 Kopi af ansøgning om lokalplansændring 3.maj 13 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
8  Åbent         Ansøgning fra Futsal om støtte fra Udviklingspuljen, idræt og motion 
2013 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 
JB Futsal - Gentofte skal deltage i Champions League i juli måned og søger Udviklingspuljen, 
idræt og motion - elite, om delvis dækning af udgifterne til deltagelsen.  
Afholdelsesstedet kendes først efter UEFA's årlige Champions League lodtrækning, som er d. 4. 
juli 2013. De mulige destinationer kan være Geogien, Makedonien, Litauen, Albanien eller et femte 
ikke bestemt sted.  
 
Baggrund 
Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er pt. forbrugt 70.000 kr. Der kan søges højst 30.000 kr. pr. år/projekt 
  
JB Futsal - Gentofte søger om 30.000 kr. og har oplyst, at budgettet for deltagelse i Champions 
League er følgende: 
  
Flybilletter for 20 deltagere                  90.000 kr. 
Forplejning                                           12.200 kr. 
Overnatning                                          24.000 kr. 
Ekstra bagage (bolde og tøj)                  6.000 kr. 
Diverse                                                    5.000 kr.                             
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I alt                                                      137.200 kr. 
  
Egen betaling                                         20.000 kr. 
Tilskud fra klub/sponsorer                      40.000 kr. 
I alt                                                         60.000 kr. 
  
Børn, Unge og Fritid har undersøgt via DIF, at futsal spilles i DIF-regi på højeste 
konkurrenceniveau, både under DBU og under DAI. 
  
Børn, Unge og Fritid forventer, at der kommer flere ansøgninger i det resterende halvår, hvilket 
betyder at de resterede midler skal tiltænkes flere klubber. Børn, Unge og Fritid vil 
herudover forsøge at finde flere midler til de kommende ansøgninger. 
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at JB Futsal - Gentofte's deltagelse i Champions League bør støttes 
med 15.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt og motion.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At der ydes et tilskud på 15.000 kr. til JB Futsal - Gentoftes deltagelse i Champions League 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kort om Champions League og forventningerne til JB Futsal 
 Budget Champions League 2013 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
9  Åbent         Sundhedspolitikkens handleplaner for 2013-2014 
 
040990-2012 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog Sundhedspolitikkens indsatsområder for perioden 2013 – 2014 i 
februar 2013. Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner med henblik på at nå de politisk 
prioriterede succeskriterier. Handleplanerne forelægges nu til godkendelse. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25.2.2013 dagsordenens punkt 16 sundhedspolitik 
2013-2016. Sundhedspolitikken indeholder indsatsområder med tilhørende mål og succeskriterier. 
Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner for indsatserne. 
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Handleplanerne er udarbejdet af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter udpeget af 
opgaveområderne. Organisationens viden og erfaringer er inddraget via skriftlige tilbagemeldinger 
suppleret med individuelle kontakter og møder i arbejdsgrupperne.  

Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de anbefalede forebyggelsesindsatser. 
Forebyggelsesindsatserne vil blive implementeret af de respektive tovholdere. Handleplanerne for 
kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed og patientrettet forebyggelse er samlet i det 
vedhæftede bilag. 

Kortlægning 

Med henblik på at kunne målrette handleplanerne er der udarbejdet kortlægninger af eksisterende 
indsatser, der retter sig mod de politisk prioriterede indsatsområder. Kortlægningerne har bl.a. 
givet tilbagemeldinger på, hvorvidt igangsatte indsatser vurderes til at være tilstrækkelige - eller 
der er behov for yderligere indsats, evalueringspraksis samt forslag til nye eller supplerende 
indsatser. 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 Forebyggelsespakker om bl.a. Alkohol, Mad & Måltider, Fysisk 
Aktivitet, Tobak og Mental Sundhed. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til 
kommunale indsatser, hvor der skelnes mellem indsatser på grundniveau og på udviklingsniveau. 
Kommunernes Landsforening opfordrer kommuner, der ikke har implementeret indsatser på 
grundniveau til at igangsætte dette i løbet af 2013. Kortlægningerne og de efterfølgende 
handleplaner er kommenteret i forhold til, om indsatserne bidrager til at løfte den kommunale 
indsats til Forebyggelsespakkernes grundniveau.  

Handleplanerne 

Der er udarbejdet handleplaner indenfor den borgerrettede forebyggelse (Kost, Rygning, Alkohol 
og Motion), mental sundhed (Børn og unges trivsel og Psykisk sygdom) og patientrettet 
forebyggelse. 

Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de anbefalede forebyggelsesindsatser. Der er 
endvidere udviklet en model, der for hver handleplan giver et samlet overblik over de politiske mål, 
succeskriterier, særlige udfordringer samt de foreslåede indsatser fordelt på strukturel 
forebyggelse, individuel/gruppeorienteret forebyggelse samt informationsindsatser.  

Fælles for handleplanerne er: 

 Organisering og ansvar 

Tovholderne for de enkelte indsatser har ansvaret for, at der udarbejdes lokale handleplaner 
for indsatsen. Alle handleplaner har milepæle primo 2014, medio 2014 og ultimo 2014. 

Forebyggelse og Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af den samlede indsats, 
indkalder tovholderne til koordineringsmøder og lægger data i Balanced Scorecard. 

 Tidsplan 

Arbejdet med handleplanerne igangsættes medio 2013 og afsluttes ultimo 2014. 

Der opsættes milepæle for de enkelte indsatser, og der afholdes tre koordinerede møder. Et 
primo 2014, et medio 2014 og et ultimo 2014. 

 Kommunikationsplan 

Politikere, direktion og tovholdere kan følge indsatserne via Balanced Scorecard.  

Der udarbejdes en artikel ved handleplanens start og afslutning til Gentofte Lige Nu.  
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Efter aftale holdes relevante fora orienteret fx Sundhedsforum i Børn Unge og Fritid.  

Der afholdes en konference, hvor resultaterne formidles medio 2015. 

  Evaluering 

Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.  

 Økonomi 

Handleplanernes økonomi behandles selvstændigt i det vedlagte bilag ”Økonomi vedr. 
Sundhedspolitikkens handleplaner”.  

For handleplanen vedr. ”tidlig opsporing” under indsatsområdet Psykisk sygdom gælder, at denne 
er vedlagt i selvstændigt bilag. Dette er ligeledes tilfældet for handleplanen vedr. ”tidlig opsporing” 
under indsatsområdet Patientrettet forebyggelse. 

De nævnte handleplaner er udarbejdet som led i Social og Sundheds arbejde med nye indsatser 
på sundhedsområdet, herunder den fælles kommunale indsats vedr. styrkelse af det nære 
sundhedsvæsen og budgetaftalens afsnit vedr. styrkede indsatser på sundhedsområdet. For 
begge handleplaner gælder, at de dækker dele af indsatserne i sundhedspolitikken jf. 
sundhedspolitikkens handleplan hvoraf det fremgår hvilke af sundhedspolitikkens indsatser, der er 
dækket af de to nævnte handleplaner. De to handleplaner er behandlet og godkendt på 
Socialudvalgets temamøde om sundhedsområdet d. 14.5. 2013 dagsordenens punkt 1.  

 
Vurdering 
Det vurderes, at sundhedspolitikkens handleplaner samlet bidrager til at imødekomme de politisk 
udvalgte succeskriterier i de otte indsatsområder – fire indsatsområder vedrørende borgerrettet 
sundhed med fokus på kost, rygning, alkohol og motion, to indsatsområder vedrørende mental 
sundhed og to indsatsområder vedrørende patientrettet forebyggelse. 

Det vurderes, at indsatsområderne understøtter den politiske vision og værdier, og vil bidrage til, at 
fremme sundheden i Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 
Social og Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller  

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

1. At Sundhedspolitikkens handleplaner godkendes. 

2. At økonomien vedr. handleplanerne godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Indsatsskabelon (Psykisk sygdom - tidlig opsporing) 
 Indsatsskabelon (Patientrettet forebyggelse - tidlig opsporing) 
 Økonomi vedr. Sundhedspolitikkens handleplaner 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
10  Åbent         Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats 
 
058796-2010 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en alkoholstrategi for 
den borgerrettede indsats. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder har 
udarbejdet forslag til en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats, der indeholder seks mål. De 
seks mål beskriver Gentofte Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i 
forhold til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet er, at fremme en alkoholkultur, 
der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommunes Sundhedspolitik sætter den overordnede ramme for sundhedsarbejdet 
herunder indsatsen på alkoholområdet. Sundhedspolitikkens vision er, at ”sikre gode muligheder 
for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune”. Politikkens værdier har 
fokus på en helhedsorienteret tilgang, tidlig indsats og særlige forpligtigelser over for udsatte 
grupper, kritisk syge og borgere med kroniske lidelser. Værdierne beskriver endvidere balancen 
mellem den enkeltes og kommunens ansvar samt den faglige kompetente og innovative indsats. 

I 2011 vedtog Hovedudvalget i Gentofte Kommune en alkoholpolitik for ansatte. Politikken 
beskriver bl.a. tilbud til ansatte med alkoholproblemer samt lederes og kollegers opgaver og 
ansvar. 

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en alkoholstrategi for 
den borgerrettede indsats. Alkoholstrategien indeholder seks mål, der beskriver Gentofte 
Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i forhold til borgere med 
alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet med strategien er, at ”fremme en alkoholkultur, der 
ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser”.  

Alkoholstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder. 
Arbejdsgruppen har taget afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i Gentofte 
Kommune og evidensbaseret viden på alkoholområdet. 

Alkoholstrategien udmøntes ved, at de enkelte opgaveområder/afdelinger udarbejder konkrete 
handleplaner for de mål i Alkoholstrategien, der er relevante i forhold til områdets/afdelingens 
opgavevaretagelse.  

Det 4-årige projekt ”Alkoholforebyggelse i kommunerne” med deltagelse af 20 kommuner, 
Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen viser, at overordnede målsætninger 
kombineret med en tværgående struktur i kommunen sikrer koordination, sammenhæng og 
planlægning på alkoholområdet. Projektets anbefalinger er indarbejdet i Alkoholstrategien. 

 
Vurdering 
Det vurderes, at den borgerrettede alkoholstrategi vil bidrage positivt til at fremme en alkoholkultur, 
der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser. 

 
Indstilling 
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Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek samt Teknik og Miljø indstiller  

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

At alkoholstrategien for den borgerrettede indsats godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
11  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. 

 
Baggrund 

I perioden 29. maj til 14. august: 

 30. maj kl. 18.44-20.14: Pop up-koncert i samarbejde med Distortion ved Charlottenlund 
Station.  

 13.-16. juni: Kultur & Festdage  
 14. juni kl. 22: Filmforevisning af ’En kongelig affære’ i Bernstorff Slotshave  
 16. juni kl. 15: Sommerballet i Bernstorff Slotshave  
 21. juni kl. 17: Fernisering på Traneudstillingen på Hovedbiblioteket  
 Aktiv Sommer for kommunens skolebørn i uge 27 + 28 + 32. 41 forskellige aktiviteter og 

med plads til ca. 2.000 børn  
 5. -14. juli: Sommerjazz i Gentofte  
 9. juli kl. 10-12.30: Caroline Wozniacki på Jægersborg Allé  
 2. august kl.16: Koncert på Hovedbibliotek med koret Inngeratsiler fra Gentoftes 

venskabsby Tasiilaq 

 Kom og vær med tilbud over sommeren:  

 Familier på hjul. Rulleskøjteundervisning i ishallen søndag den 26. maj, 2. juni, 9. juni og 
16. juni kl. 10-12  

 Pilates på Ordrupgaard torsdag den 6. juni, 13. juni. 20. juni, 27. juni og 4. juli kl. 17-18  
 Zumba på Charlottenlund Fort hver onsdag fra 19. juni til 21. august kl. 19-21  
 Fortræning til KvindeTri den 9. juni og Øresunds Challenge den 23. juni. 
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Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
12  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
13  Lukket         Kulturprisen 2013 
 
019906-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 29. maj 2013 
 
14  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


