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4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. oktober 2014 
 
1  Åbent         Orientering om status for Klubrumspuljen 1. halvår 2014 
 
026941-2014 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid har udarbejdet en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke 
projekter under klubrumspuljen, der er bevilget midler til i 2014, samt disse projekteres status.   

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på deres møde 31. maj 2010 (pkt. 20): 

Gældende retningslinjer for klubrumspuljen: 

At Børn, Unge og Fritid bemyndiges til at udmønte puljen på baggrund af Sportsgruppens 
anbefalinger. 

At Børn, Unge og Fritid to gange årligt udarbejder en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over 
hvilke projekter, der er gennemført. 

Hermed følger redegørelse udarbejdet af Børn, Unge og Fritid for 1. halvår 2014 til Kultur- og 
Fritidsudvalget (vedlagt som bilag). 

  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at klubrumspuljen giver idrætsklubber i Gentofte Kommune gode 
muligheder for at søge tilskud til udførelse af mindre anlægsinvesteringer. 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at de projekter der er beviliget midler til, støtter og udvikler 
idrætslivet i Gentofte Kommune 

  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Oversigt over klubrumspulje 2014 1 og 2 kvartal 2014 til KUF 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. oktober 2014 
 
2  Åbent         Uddybende orientering om Non space til fun space 
 
007955-2013 
 
 
Resumé 
Kultur- og fritidsudvalget blev kort orienteret om projektet Non space to fun space under punktet 
meddelelser fra formanden på mødet den 10. september 2014. Efterfølgende blev der orienteret 
om projektet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2014, og her følger en 
uddybende orientering.  
 
Baggrund 

Idéen til projektet Non space to fun space opstod til et dialogmøde for bestyrelser i Gentofte 
Kommunes dagtilbud. Her faldt dialogen på, hvordan det lokale initiativ én times motion om dagen 
kunne inkorporeres i dagligdagen. En bestyrelsesformand, Claus Nielsen, fra en af Gentofte 
Kommunes´ dagtilbud, der samtidigt var konsulent i oplevelsesfirmaet Crone og Co., havde i noget 
tid tænkt over, hvordan man kunne udnytte nogle af de områder, som i dag ikke har en bevidst 
anvendelse – et sted som potentielt kunne udnyttes til leg, læring, kreativitet og bevægelse. Ved at 
aktivere sådanne områder, har vi mulighed for at ændre vores vaner og begynde at tænke og 
handle anderledes.  

Netop det, at anvende det fysiske rum som igangsætter af bevægelse, leg, læring og kreativitet er 
omdrejningspunktet i tankerne bag projektet, Non space to Fun space. 

Fælles interesse på tværs af opgaveområder 
Formålet med at skabe oplevelsesbaserede aktiviteter, der kan motivere borgere til at udfolde sig 
som sunde og kreative medborgere, er prioriterede områder både i Sundhedspolitikken og i Idræts- 
og bevægelsespolitikken. På samme måde kan projektet bidrage til at løfte den politiske indsat Én 
times motion om dagen. 

Der er derfor blevet udarbejdet en fælles tværgående projektansøgning til Nordea-fonden.  I 
projektansøgningen blev beskrevet tre mulige ”fun spaces”, der understøttede intentionerne som 
beskrevet i ovenstående. 

  

Nordea-fonden 
Gentofte Kommune har ansøgt om fondsmidler hos Nordea-fonden og har den 30. juni 2014 fået 
bevilliget 1.011.515 kr. til realisering af tre fun spaces. 
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Gentofte Kommune bidrager med: 

 250.000 kr. fra Sundhedspolitikken via handleplanen ”Bevægelsesmotiverende elementer i 
byrummet”, der skal bidrage til at fremme bevægelse blandt de + 16årige inaktive borgere i 
Gentofte Kommune.  

 50.000 kr. fra Idræts- og bevægelsespolitikken til at bidrage til indsatsområdet ”Indrette 
byens rum til bevægelse” 

 400.000 kr. fra dagtilbuds- og skoleområdet til realisering af indsatsen ”Én times motion”. 

Crone og Co. Har bidraget med idé og udviklingen af projektet og ansøgningen til Nordea-fonden. 
De har ligeledes valgt at støtte projektet med en egenfinansiering på 103.600 kr. og deres honorar 
for projektet er 284.900 kr. Claus Nielsen indgår ikke længere i projektet. 
 
De tre fun spaces 
Der udvikles og etableres tre forskellige fun spaces på tre lokationer i Gentofte Kommune. 

Et fun space opfattes som et område, der lægger op til anderledes og mere bevægelse i 
hverdagen. Da borgerinddragelse er en central del af projektet, vil lokale aktører blive inviteret til 
idégenererende workshops forud for etableringen af de enkelte fun spaces. 

Selve konstruktionen af fun Spaces udbydes i fri konkurrence. 

 
Vurdering 
Børn, unge og fritid vurderer, at projektet Non space til Fun space vil bidrage til at løfte 
intentionerne bag Sundhedspolitikken, Idræt- og bevægelsespolitikken og indsatsen Én times 
motion om dagen for alle børn og unge. Projektet ønsker således, at ”sikre gode muligheder for at 
fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune”, og ”indrette byens rum til 
bevægelse”. 

 
Indstilling 
Børn, unge og fritid indstiller  
 
Til Kultur- og fritidsudvalget:  

At orienteringen tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Projektbeskrivelse og bilag 1-4 - som sendt til Nordea Fonden 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. oktober 2014 
 
3  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
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037714-2012 
 
 
Resumé 

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

 
Baggrund 

I perioden den 7. oktober til 12. november 2014.  
 

 Udearealet på skateboardbanen Jägers åbner for brugerne d. 10. oktober   
 Filiorum præsenterer Efterårsforestillinger på Sølyst, mandag den 13. – torsdag den 16. 

oktober  
 Aktivt Efterår for kommunens skolebørn i perioden den 13. - 17. oktober 2014  
 Kom og Vær Med - Fitnight i Kildeskovshallen den 17. oktober kl. 18.00-19.30  
 DOX:ON:TOUR som led i CPH:DOX: "Natural Resistance" på Bernstorff Slot, søndag den 

26. oktober kl. 15.00. "Foodies" på Schæffergården, onsdag den 29. oktober kl. 18.00. 
"Thule Tuvalu" i Kildeskovshallen, fredag den 7. november kl. 20.00  

 Kom og Vær Med - gratis rulleskøjteskøjteundervisning for hele familien den 25. oktober, 1. 
november, 8. november og 15. november kl. 13-15 i Rulleskøjtehallen, Gentofte 
Sportspark  

 Benny Andersen med kor og orkester, Rådhushallen, Gentofte Rådhus, fredag den 31. 
oktober kl. 19-20.30 

 Børnekulturuge, Fang Fortællingen, Børnebibliotekerne i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal, lørdag den 8. november – søndag den 16. november 

 Gentofte Gospel Choir på Bellevue Teatret, søndag den 9. november kl. 19  

 
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 07. oktober 2014 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. oktober 2014 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


