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1 (Åben) Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, 
stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2015-15472

Resumé
Gentofte Kommune yder driftstilskud til en række eksternt drevne kulturinstitutioner i kommunen. 
På grund af den nye politiske arbejdsform vurderes det hensigtsmæssigt, at Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget drøfter retningsgivende principper for forvaltningens arbejde i forhold til indgåelse af 
driftsaftaler med eksternt drevne og stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune. Sagen 
fremlægges til udvalgets drøftelse.

Baggrund
Kultur, Unge og Fritid står over for eventuelt at skulle forny egnsteateraftalen med Bellevue Teater 
Produktion. Driftsaftalen med Gentofte Musikskole skal genforhandles ultimo 2015, der er ingen 
eksisterende driftsaftale med Gentofte Kino, og driftsoverenskomsten med Øregaard Museum er 
fra 1995. 

Overordnet set vurderer Kultur, Unge og Fritid det hensigtsmæssigt, hvis Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget drøfter retningsgivende principper for forvaltningens arbejde i forhold til indgåelse af 
driftsaftaler med eksternt drevne kulturinstitutioner. 

Politisk drøftelse
En politisk drøftelse af principper for kommunens samarbejde med de stedbundne 
kulturinstitutioner i Gentofte Kommune kan berøre nedenstående spørgsmål:
 

• Er det den rette type eksternt drevne kulturinstitutioner, som modtager tilskud?
Er støtteniveauerne på et passende niveau? 

• Hvor specifikke krav - under hensyntagen til institutionernes kunstneriske frihed - mener 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, der skal stilles til kulturinstitutioner, som modtager 
kommunal støtte? 
- Engagement i kommunale indsatser (Åben Skole, events og festivaler fx)? 
- Fokus på særlige målgrupper (børn, unge, voksne, ældre, foreninger)?
- Hjælp til udvikling af den pågældende kunstart lokalt?

De tilkendegivelser Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kommer med på mødet, vil blive samlet i sæt 
principper, som forvaltningen fremlægger til udvalgets drøftelse og godkendelse på 
næstkommende ordinære møde.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At drøfte og komme med nogle retningsgivende tilkendegivelser til forvaltningens arbejde med 
indgåelse af driftsaftaler med eksterne drevne og stedbundne kulturinstitutioner

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Drøftet. Forslag til principper fremlægges på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets næste 
møde den 9. februar 2016.

Bilag
1. Bilag 1, Notat principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, stedbundne 
kulturinstitutioner (761235 - EMN-2015-15472)
2. Bilag 2, Grafisk kortlægning af kulturområdet anno 2015 (761287 - EMN-2015-15472)

2 (Åben) Udkast til kommissorium for idræts- og bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune forelægges hermed Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse med henblik på 
vedtagelse af et revideret forslag på mødet i udvalget 9. februar 2016.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, Idræts- og 
bevægelsespolitik som emne for et opgaveudvalg.

Et udkast til kommissorium for opgaveudvalget om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune forelægges nu til drøftelse i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (bilag 1). På baggrund af 
udvalgets drøftelser udarbejdes et revideret forslag til vedtagelse på mødet i udvalget d. 9. februar 
2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2016 at fortsætte arbejdet med 
at styrke idræts- og bevægelsesområdet både hvad angår aktiviteter, nye målgrupper og 
udbygning af faciliteter. På den baggrund med udgangspunkt i udvalgets første drøftelser på 
mødet d. 12. august 2015 samt udkastet til kommissorium foreslås følgende spørgsmål drøftet:

• Bør kommissoriet indeholde særlige fokuspunker for udvalgets arbejde som for eksempel:
 

o Ungdomsfastholdelse i foreningerne 
o Begynderidræt i alle aldre
o Bevægelse i skoler og institutioner
o Rammer for selvorganiserede
o Optimering af faciliteter
o Eliteidrætsmiljøer
o Events
o Kommerciel sport
o Doping
o Sundhed
o Mål for idrætsdeltagelsen i kommunen

• Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti 
repræsentanter fra idræts- og bevægelsesområdet, som er bredt aldersmæssigt 
sammensat, afspejler hele idrætsområdet og med varieret faglig baggrund.
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o Er det de rette kompetencer, der beskrives for deltagerne i opgaveudvalget (bilag 2)
o Er metoderne til rekruttering af borgere til opgave udvalget de rigtige (bilag 2)

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i marts 2016 og foreslås afsluttet i november 2016.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At forslag til kommissoriet for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte Kommune 
drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Revideret forslag kommissorium inklusiv oplæg til procesplan fremlægges på 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets næste møde den 9. februar 2016.

Bilag
1. Bilag 1, Kommissorium for opgaveudvalg idræts-og bevægelsespolitik (775836 - EMN-2015-
16459)
2. Bilag 2, Metoder til identifikation til opgaveudvalget for Idræts- og bevægelsespolitikken 
(775838 - EMN-2015-16459)

3 (Åben) Opfølgning på temadrøftelse vedr. muligheder for kulturaktiviteter i 
Charlottenlund Slotsområdet
 
Sags ID: EMN-2015-15610

Resumé
Mandag den 19. oktober 2015 holdt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget et ekstraordinært temamøde, 
hvor de øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen og borgergruppen, Kulturvision 
Charlottenlund, var inviteret til dialog om muligheder for kulturaktiviteter i Charlottenlund 
Slotsområdet. Nedenfor gives en opfølgning på drøftelser. Sagen fremlægges til drøftelse.

Baggrund
Med budgetforliget fra 2013 og efterfølgende igen det toårige budgetforlig fra 2015 blev det 
besluttet at undersøge mulighederne for at benytte Charlottenlund Slot til kulturelle formål samt 
undersøge mulige forretningsmodeller for driften under den forudsætning, at udgifter til slottets 
istandsættelse og indretning samt bygningsdrift skal være udgiftsneutrale for Gentofte Kommune. 

På mødet den 19. oktober blev konklusionerne fra Theatre Project Consultants rapport, 
Charlottenlund Slot og Kavalergården, fremlagt sammen med fire ekspertudtalelser. 
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Borgergruppen, Kulturvision Charlottenlund, fremlagde deres visioner, og formand for Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget orienterede om status for lokalplanen vedr. Akvariet.

I den efterfølgende drøftelse blev det bl.a. tilkendegivet:

Kulturvision Charlottenlund ønsker at fortsætte dialogen om videreudvikling af Charlottenlund 
Slotsområdet med repræsentanter for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget efter udvalgsmødet den 28. 
oktober, selv om kommunen fastholder et udgiftsneutralt perspektiv. 
Bilharziose bygningen kan anvendes til kunstnerværksteder, og der er nu 35 kunstnere, som er 
interesseret i at leje sig ind. Kunstnersammenslutningen kan selv finansiere lejeudgifterne og vil 
selv søge Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om at leje bygningen. 
Gentofte Kommune bør efter Kulturvisionens opfattelse indgå i dialog med Styrelsen for Slotte og 
Kulturejendomme for at kvalificere den samlede brug af området i forhold til de indkomne bud.
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget vil drøfte, om Gentofte Kommune skal igangsætte videre 
undersøgelser af mulighederne for at etablere et spillested i Kavalergården.

På den baggrund foreslås det, at det drøftes:

1. Ønsker udvalget at udpege 2-3 repræsentanter til at indgå i en videre dialog med 
Kulturvision Charlottenlund?

2. Skal Gentofte Kommune søge at indgå i dialog med Styrelsen for Slotte og 
Kulturejendomme om de kommunale perspektiver i forbindelse med udvælgelsen af lejere 
til slotsområdet?

3. Skal Gentofte Kommune inden fristen den 30. november 2015 over for Styrelsen, 
tilkendegive interesse i videre undersøgelser af mulighederne for at etablere et spillested i 
Kavalergården? 

4. Kan sådanne undersøgelser i givet fald foregå i Opgaveudvalg-regi? Skal Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget anbefale Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at godkende 
”Kavalergården som muligt spillested” som emne for et opgaveudvalg?

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At udvalget drøfter ovenstående punkter og kommer med eventuelle tilkendegivelser for 
forvaltningens arbejde.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen tager kontakt til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme for at præcisere 
plangrundlaget for de fremtidige aktiviteter for området.

Bilag
1. Bilag 1 Konklusioner og kommentarer til rapport vedr. Charlottenlund Slot og Kavalergården 
(793062 - EMN-2015-15610)
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4 (Åben) Principper for tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og 
fritidsområdet, del 2
 
Sags ID: EMN-2015-15448

Resumé
På mødet den 12. august 2015 drøftede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget nogle retningsgivende 
pejlemærker for forvaltningens fremtidige arbejde i forhold til tværkommunale samarbejder på 
kultur-, unge- og fritidsområdet. Kultur, Unge og Fritid fremlægger nu et forsalg til principper til 
udvalgets drøftelse og godkendelse.

Baggrund
På mødet den 12. august 2015 tilkendegav udvalget, at der i de tværkommunale samarbejder på 
kultur-, unge- og fritidsområdet skal være fokus på:

• At understøtte strategierne for udvalgets område
• At give borgerne øgede og bedre udfoldelsesmuligheder gennem effektiv 

ressourceudnyttelse og erfaringsudveksling 
• Lade sig inspirere af andre kommuners gode initiativer
• At der er tilstrækkelig effekt af det ressource- og tidsmæssige forbrug, som kommunerne 

investerer i de tværkommunale samarbejder
• At samarbejderne kan være mindre og mere netværksbaserede 

Derudover blev der lagt vægt på, at Gentofte Kommune selv udvikler nye initiativer til kommunens 
borgere, som andre kommuner kan have glæde af.

På baggrund af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelser har forvaltningen formuleret et forslag 
til principper for tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og fritidsområdet: 

Tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og fritidsområdet skal understøtte udvalgets 
visioner inden for Kultur, Unge og Fritid.

De tværkommunale samarbejder skal:
• skabe forbedrede udfoldelsesmuligheder for borgerne ved at pulje flere kommuners 

ressourcer
• bidrage til gensidig inspiration og udveksling af erfaring, viden og idéer kommunerne 

imellem
• frembringe resultater, der skaber og fastholder effekt på længere sigt
• rumme både midlertidige netværk om konkrete emner og faste aftaler med kommuner, der 

har samme fokus og/eller ambitionsniveau som Gentofte Kommune

Status for tværkommunale samarbejder, vil løbende blive rapporteret til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget. Samarbejdsprojekter, der kræver en bevilling ud over Udvalgets økonomiske 
ramme, vil blive behandlet i Økonomiudvalget eller indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At drøfte og godkende de fremlagte principper for tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- 
og fritidsområdet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt med tilføjelse af ordet ”strategi” således at de ”Tværkommunale samarbejder på 
kultur-, unge og fritidsområdet skal understøtte udvalgets vision og strategi”.

Bilag

5 (Åben) Opfølgning på Kultur, Unge- og Fritids aktiviteter. Tema: Fritid
 
Sags ID: EMN-2015-16458

Resumé
Kultur, Unge og Fritid har udfærdiget Statusrapport for Idræt og Fritid 2015. Rapporten fremlægges 
med særlig fokus på spejdere og oplysningsforbund til drøftelse.

Baggrund
I forlængelse af den nye styreform for Gentofte Kommune er det besluttet, at de stående udvalg 
løbende følger op på resultater af politikker og strategier, planer og serviceindsatser således, at 
udvalget når igennem alle sine ressortområder indenfor et år med henblik på at vurdere behovet 
for justeringer eller nye indsatser. Således fremlægges her en opfølgning på Kultur, Unge og 
Fritids ene område: Idræt og Fritid. Idræts- og bevægelsespolitikken, Folkeoplysningspolitikken og 
Statusrapporten for Fritid 2015 er vedlagt som bilag.

På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde i august blev dele af den gældende idræts- og 
bevægelsespolitikken præsenteret i forbindelse med, at det kommende kommissorium for 
opgaveudvalget for idræts- og bevægelsespolitik blev drøftet. I Statusrapporten 2015 bliver 
endvidere spejderområdet og oplysningsforbundene præsenteret.

Spejderne er medlemsmæssigt steget i perioden fra 2011-2014 fra 990 medlemmer til 1051. 
Medlemsudviklingen afspejler desuden et skift i fordelingen, således at de 0-18-årige udgør en 
større andel end tidligere, mens de 19-25-årige udgør en mindre andel. Alle spejdergrupperne har i 
perioden 2013-2015 fået renoveret deres hytter og i et enkelt tilfælde fået en hel ny hytte.

Oplysningsforbundene i Gentofte Kommune tilbyder en bred vifte af kurser inden for mange 
interesseområder. I Gentofte Kommune er der ti registrerede aftenskoler eller oplysningsforbund, 
hvoraf de tre største AOF-, FOF- og HOF-Gentofte står for langt de fleste aktiviteter. I 2014 var der 
21.153 deltagere i oplysningsforbundene, svarende til 26 % af borgerne i Gentofte Kommune. 
Antallet af deltagere har været stigende siden 2011, efter et markant fald fra 2010 til 2011.

Med drøftelserne af et kommende opgaveudvalg for en idræts- og bevægelsespolitik er der 
allerede taget hul på arbejdet med at udvikle det politiske grundlag og kommende indsatser for 
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idræts- og bevægelsesområdet. Det anbefales derfor, at Kultur-, Unge og Fritidsudvalget primært 
forholder sig til spejdere og oplysningsforbund og drøfter i hvilket omfang der er brug for justeringer 
eller nye indsatser. Visionen for folkeoplysningspolitikken er tolvårig, mens politikken er fireårig og 
løber til og med 2016 og foreslås derfor drøftet på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde i august 
2016 med henblik på vedtagelse i november 2016. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At opfølgningen for Fritid drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
1. Folkeoplysningspolitik (779122 - EMN-2015-16458)
2. Idræts og bevægelsespolitik (779130 - EMN-2015-16458)
3. Statusrapport 2015 (779192 - EMN-2015-16458)

6 (Åben) Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid, 3. kvartal 2015
 
Sags ID: EMN-2015-16475

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. Rapporteringen 
for kultur-, unge- og fritidsområdet indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en status på aktuelle 
aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål.

Baggrund
På kultur- og fritidsområdet har der også i tredje kvartal været fokus på at udvikle faciliteterne og 
deres brug.

Gentoftegade Bibliotek skulle efter planen være klar som åbent bibliotek i løbet af oktober, men 
udlejer har ved et uheld skadet et IT kabel, som først skal repareres. Åbningen er derfor udsat til 
november.
Arbejdet med udvidelsen af Jægersborg bibliotek er gået i gang og der afholdes dialogmøder med 
Jægersborg Biblioteks Venner, som fungerer som arbejdsgruppe. Der arbejdes lige nu på at 
skitsere det fremtidige samarbejde og vurdere potentialet i et borgerdrevet initiativ i Jægersborg. 
Biblioteket laver i samarbejde med Kildeskovshallen en biblioteks-lounge, hvor borgerne har 
mulighed for at læse tidsskrifter, bøger og blive inspireret til læsning af e-bøger og lignende.
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Moderniseringen af spejderhytterne afsluttes endeligt i efteråret. Renoveringerne, som blev 
påbegyndt i 2013, er sket i tæt dialog med spejderne, og arbejdet har omfattet samtlige hytter i 
kommunen. Yderligere er arbejdet med udvikling af et funspace- aktivitetsområde ved Skovshoved 
skole netop igangsat. Både elever fra skolen og børn fra den nærliggende daginstitution samt 
personale spiller en aktiv rolle i udviklingen, hvor de i en række workshops skal være med til at 
designe området.

På ungeområdet arbejdes der aktuelt med at få omorganiseringen af ungdomsklubberne på plads, 
årets ungdomskommune og det nye opgaveudvalg, der er i gang med at udarbejde et forslag til en 
ungepolitik.

Driftsudgifterne afviger ikke fra det korrigerede og på anlæg er der et mindreforbrug, der helt 
overvejende kan henføres til en tidsforskydning i en række projekters færdiggørelse.

Udviklingen i besøgstal for Gentofte Bibliotekerne og Kildeskovshallens svømmeafsnit matcher 
2014. Bibliotekerne oplever en markant stigning i antallet af digitale udlån, hvilket primært tilskrives 
udviklingen af udbuddet. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At rapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 3. kvartal 2015 (800993 - EMN-2015-16475)
2. Kvartalsrapportering KUF Bilag 2 - Budgetændringer 2015 - 10 (817830 - EMN-2015-16475)

7 (Åben) Orientering om arbejdet i Opgaveudvalg for Ungepolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16471

Resumé
Opgaveudvalget har ved udsendelse af indeværende dagsorden holdt ét møde, hvor udvalgets 
mødeplan og arbejdsform blev vedtaget. På mødet var også en indledende drøftelse af det gode 
ungeliv, hvor opgaveudvalget fremhævede tre perspektiver, som der skal arbejdes videre med på 
de kommende møder.

Baggrund
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Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på 
tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Det er 
besluttet, at arbejdet skal tage udgangspunkt i De fem ledetråde for det gode ungeliv.  
Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der har til opgave 
at udarbejde forslag til en ungepolitik.

Hensigten med ledetrådene er at etablere en fælles tilgang til en koordineret ungeindsats med 
henblik på, at alle unge har et godt ungeliv. Ledetråde for det gode ungeliv sætter de unge i 
centrum for en fælles indsats. Formålet er, at styrke de unges handlekompetencer, så de kan tage 
større ansvar og få større indflydelse på eget liv og egen udvikling. Det handler blandt om at styrke 
samarbejdet og skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at de unge trives, uddanner sig og i 
sidste ende kan forsørge sig selv.

Mødeplan og arbejdsform
Opgaveudvalget om ungepolitikken mødtes første gang i september og mødes for anden gang 
efter udsendelsen af indeværende dagsorden. 

På første møde blev planen for de kommende møder i opgaveudvalget fremlagt og vedtaget som 
en foreløbig plan: 

Møderne i opgaveudvalget er disponeret således, at opgaveudvalget med temadrøftelserne Mit liv, 
Min fremtid og Vores samarbejde forholder sig til unges trivsel, uddannelse og beskæftigelse samt 
det, at alle unge skal høres og inddrages i de beslutninger, der vedrører dem. 
Som en del af processen omkring formuleringen af en ungepolitik udarbejdes der et opdateret 
vidensgrundlag i form af en ungeundersøgelse, der kan indgå i opgaveudvalgets drøftelser. På 
temamødet Fup eller Fakta får opgaveudvalget præsenteret den ungeundersøgelse, som Center 
for Ungdomsforskning er i gang med at udarbejde. Ambitionen er, at sammenholde 
opgaveudvalgets mere værdibaserede drøftelser af det gode ungeliv med data om livet som ung i 
Gentofte. 

Opgaveudvalget skal i forlængelse af kommissoriet udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal 
anlægge et helhedsorienteret perspektiv på ungeliv i Gentofte. Ungepolitikken skal henvende sig 
direkte til de unge og samtidig danne grundlag for de politiske prioriteringer af ungeindsatsen. 
Derfor afvikles der i marts en 24 timers camp, hvor en større gruppe af unge skal arbejde med 
opgaveudvalgets foreløbige bud på en ungepolitik. Campen kan dels betragtes som en 
trykprøvning af ungepolitikkens indhold og relevans og dels en mulighed for at arbejde med 
formidling af politikken. Desuden forventes det, at de unge på campen kan bidrage til fremtidige 
konkrete indsatser.

På opgaveudvalgets sidste møde, Finalen, skal udvalget på baggrund af sit hidtidige arbejde og 
campen nå frem til et endeligt forslag til en ungepolitik. 
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Opgaveudvalget har desuden vedtaget, at arbejdsgrupper nedsættes løbende i forbindelse med de 
tre temamøder – Mit liv, Min fremtid og Vores samarbejde. Formålet med arbejdsgrupperne er at få 
researchet og fagligt belyst relevante problemstillinger, antagelser eller ideer.

Første møde i opgaveudvalget
Opgaveudvalget om Ungepolitik mødtes første gang for at lære hinanden at kende og få en fælles 
forståelse af udvalgets opgaver. Samarbejdet er kommet rigtig godt fra start. Stemningen var tryg 
og engageret, og de eksterne forskere, der skal evaluere den politiske arbejdsform, fremhævede 
efterfølgende, at processen var inkluderende og havde virket vedkommende for de unge. 

Udover at vedtage mødeplan og arbejdsform havde opgaveudvalget på sit første møde en 
indledende drøftelse af medlemmernes synspunkter på det gode ungeliv. Som opvarmning 
quizzede opgaveudvalget sig igennem en række centrale fakta om unge i
Gentofte. Selve drøftelsen var struktureret som en øvelse i tre grupper, hvor medlemmerne med 
udgangspunkt i quizzen og en række portrætter af unge satte deres egne ord på muligheder og 
udfordringer i det gode ungeliv.

Synspunkterne blev efterfølgende drøftet i en fælles opsamling og struktureret med henblik på at 
lade perspektiverne indgå i de kommende temadrøftelser. 

Opgaveudvalget fremhævede følgende tre perspektiver, der hver især dækker over både 
muligheder og udfordringer i det gode ungeliv:

• Identitet – at finde sig selv og sin egen vej i livet
• Valg i livet – mange muligheder og store forventninger
• Rammer for ungelivet i Gentofte

Andet møde
Det temamøde, der holdes den 22. oktober 2015, handler om muligheder og udfordringer i det 
gode ungeliv og dermed i særdeleshed om unges trivsel. Opgaveudvalget skal drøfte hvilke 
perspektiver på unges trivsel og mistrivsel, der skal indgå i ungepolitikken, og hvilke 
arbejdsgrupper vi har brug for at nedsætte for at blive klogere på det gode ungeliv.

Opgaveudvalgets arbejde kan følges på Politikerportalen.

Referatet fra mødet den 16. september 2015 samt dagsordenen for mødet den 22. oktober 2015 er 
vedhæftet som bilag. Referatet fra den 22. oktober vil fremgå af Politikerportalen, når mødet er 
afholdt.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

 At afrapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Bilag
1. Referat (718647 - MDR-2015-00128)
2. Dagsorden (778579 - MDR-2015-00133)

8 (Åben) MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb
 
Sags ID: EMN-2015-10622

Resumé
MIT Campus Gentofte er et projekt, der skal udvikle nye uddannelsestilbud på ejendommen 
beliggende på Hellerupvej 22 – 26 i et samspil med det samlede skolevæsen. Der er med denne 
indsats et særligt fokus på iværksætteri og innovation samt at lærings- og uddannelsesforløb sker i 
et samspil med erhverv, uddannelses- og videninstitutioner. MIT Campus Gentofte spiller en 
væsentlig rolle i udviklingen af udskolingen, hvorfor der også ønskes arbejdet med de fælles mål 
for udskolingen i Gentofte Kommune i processen for kvalificering.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 
Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteres om arbejdet med MIT Campus Gentofte 
og det indstilles til beslutning, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med 
alle relevante interessenter, som det blev meddelt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober 
2015.

Baggrund
Ejendommen på Hellerup 22 – 26 blev erhvervet efter en beslutning af kommunalbestyrelsen i juni 
2014. Med købet ønskede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på arbejdet med innovation og 
iværksætteri, at udvikle uddannelser der gav unge mod på og lyst til læring og til at tage en 
ungdomsuddannelse samt at involvere partnere fra erhverv, videns- og uddannelsesinstitutioner. 
Ambitionen var at skabe et fyrtårn for læring, hvor unge såvel som skoler og ungdomsuddannelser 
kan søge viden og inspiration.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober 2014, dagsordenspunkt 9, blev indstillingen om 
nedsættelse af en styregruppe til arbejdet med udviklingen af Hellerupvej 22 – 26 vedtaget. 
Styregruppen består af Hans Toft (C), Søren B. Heisel (A), Pia Nyring (C), Louise Feilberg (V) og 
Marie-Louise Andreasen (R).
 
I projektet er der arbejdet med ejendommens udvikling, organisering og proces. Ejendommen 
betegnes i dag som MIT Campus Gentofte. MIT står for Motivation, Igangsætteri og Talent.

Udviklingen af MIT Campus Gentofte er sket i samskabelse med partnere fra erhverv, 
uddannelses- og vidensinstitutioner samt egne medarbejdere, ledere og elever. Der er i 
samskabelsen udviklet enkelte prototyper på helt nye lærings- og uddannelsesforløb, hvor både 
kommunens egne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere er involveret.
 
MIT Campus Gentofte udvikles primært til de 14 – 20- årige som et tilbud og som en accelerator 
for og væsentlig del af det samlede skolevæsen herunder primært udskolingen.
Det vurderes, at det foreløbige udkast til prospekt for MIT Campus Gentofte skal sendes til 
kvalificering i dialogforløb frem til ultimo marts med alle relevante interessenter.
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MIT Campus Gentofte er en vigtig faktor for det samlede uddannelsestilbud i skolevæsnet, hvorfor 
det vurderes som relevant samtidigt at drøfte, hvilke samlede fælles mål der skal være for 
udskolingen i Gentofte kommune.

I denne sag gives en status for arbejdet samt et oplæg til kvalificering af arbejdet med MIT 
Campus Gentofte og der vedlægges to bilag om henholdsvis processen herunder også den 
fremadrettede kvalificeringsproces samt det foreløbige prospekt for MIT Campus Gentofte.

Indstilling
Styregruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om arbejdet med MIT Campus Gentofte tages til efterretning
 

2. At det besluttes, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med alle 
relevante interessenter, herunder

• Politiske udvalg (Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen) samt opgaveudvalgene (Skolereformen, Ungepolitik og 
Erhvervspolitik)

• Aktører på skoleområdet (Skoleledelserne, skolebestyrelserne, elevrepræsentanter 
samt medarbejderrepræsentanter)

• Øvrige samarbejdspartnere (Virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og 
ungdomsuddannelser, herunder gymnasierne)

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1. Taget til efterretning.
Pkt. 2.  Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag 1, Foreløbigt prospekt MIT Campus Gentofte (818748 - EMN-2015-10622)
2. Bilag 2, Notat om proces for MIT Campus Gentofte (818757 - EMN-2015-10622)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2015-02132

Resumé
1. Gentofte Kommune med i Syddansk Universitets undersøgelse af klubhuse 

Gentofte Kommune har deltaget i en undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet. 
Formålet er at undersøge klubhuset/klublokalets sociale funktion og betydning for 
fællesskaber i idrætsforeningerne. Idrætsforeninger i Gentofte, Køge og Høje-Taastrup 
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kommuner er blevet spurgt om, hvilken type samlingssteder de har adgang til, hvilken 
betydning de tillægges, og hvilke ønsker de har for fremtiden. Undersøgelsen peger på en 
klar sammenhæng mellem adgang til et klubhus og det sociale liv i foreningen.

Forfatterne bag undersøgelsen, Bjarne Ibsen og Lise Specht Petersen, vil kunne 
præsentere konklusionerne enten på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 9. 
februar 2016, hvor principper for borgernes brug og adgang til opgaveområdets faciliteter 
skal drøftes, eller i det kommende opgaveudvalg for idræts- og bevægelsespolitikken.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag, og det er også muligt at få tilsendt et trykt eksemplar.  

2. Applikationen Visit Gentofte lukker
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. november 2012 blev det besluttet, at bevilge 
126.800 kr. til at etablere en kulturapplikation, Visit Gentofte. Udvalget bevilgede midler til 
de første to år af applikationen, som siden blev forlænget med et år ved Kultur- og 
Fritidsudvalgsmødet den 12. november 2014 med et beløb til drift på 37.600 kr. 

Formålet med Visit Gentofte var at samle alle kulturtilbud til kommunens borgere ét sted. 
Da applikationen imidlertid ikke bruges af borgerne – der er kun 70 aktive brugere – har 
Kultur, Unge og Fritid valgt at lukke applikationen. I dag formidles kulturen i Gentofte 
Kommune på en lang række platforme, og det vurderes, at tiden er løbet fra Visit Gentofte. 
Kultur, Unge og Fritid vil i samarbejde med kommunens centrale kommunikationsenhed 
udarbejde en plan for den fremtidige formidling.

3. Læsehestene bor i Gentofte Kommune 
Ifølge en ny rapport er de mest aktive lånere at finde i Nordsjælland samt i kommunerne 
Herning, Mariagerfjord og Odder. Rapporten er den første fra Bog- og Litteraturpanelet, der 
er nedsat af Kulturstyrelsen, og som har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet og 
kvalitetslitteraturens situation samt fremme debatten om litteraturens situation i Danmark. 

TV2/Lorry har undersøgt tallene bag det nordsjællandske område og konkluderer i deres 
artikel på tv2lorry.dk, at Gentofte Kommune ligger suverænt i top.

4. Børnekulturuge 2015 – Vilde Væsner
Vilde Væsner er temaet for årets Børnekulturuge, og under denne titel udfolder sig et 
program med skræppende dyr, nullermandsvæsner, magiske væsner og fantastiske 
væsner. Der er med andre ord fuld fart på fantasien og masser af mulighed for kulturel og 
kreativ udfoldelse ved de mange aktiviteter i programmet. www.gentoftebornekulturuge.dk 

Både børn og deres voksne vil kunne prøve kræfter med workshops af alle mulige slags, 
deltage i koncerter og gå på udstillinger. På Gentofte Hovedbibliotek er det ved at være 
sidste chance for at opleve udstillingen ”Doktor Proktors sensationelle samling af dyr du 
ville ønske ikke fandtes” og her findes 25 fantastiske væsner, bl.a. Månekamæleonen. 
Salanguruerne er at finde på Garderhøjfortet, hvor de, sammen med Krokobierne og de 
andre vilde væsner har gemt sig rundt omkring.

Børnekulturugen 2015 – Vilde Væsner – åbnes lørdag den 7. november kl. 11 af 
borgmesteren, og løber derefter til og med søndag den 15. november med aktiviteter for 
børn i skole, i dagtilbud og sammen med familien. Alle børn til og med indskolingsalderen 
får i disse dage en flyer med hjem fra enten dagtilbud eller skole.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Bilag
1. Undersøgelse fra Syddansk Universitet Movements 2015_8 Klubhuse (796299 - EMN-2015-
02132)

10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-02132 


