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Side 3 

1 (Åben) Ny form for involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 
møder til godkendelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05053 

 

Resumé 
På baggrund af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse af involvering af interessenter på de to 
seneste møder fremlægges her et forslag til en justeret form for involvering af områdets 
interessenter til godkendelse. 

 
Baggrund 
På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde i april 2020 drøftede udvalget og kom med indspil til 
formen for den fremtidige involvering af interessenter på Kultur-, Unge og Fritidsvalgets møder og i 
andre fora. Dette dannede udgangspunkt for et oplæg til ny form for involvering af interessenter, 
som Kultur- Unge og Fritidsudvalget drøftede og kom med indspil til på sit seneste møde i august 
2020. 
 
På baggrund af disse drøftelser fremlægger Kultur, Unge og Fritid nu et forslag eller en skabelon 
for den fremtidige involvering af områdets interessenter til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 
godkendelse (bilag 1).   
 
Videre proces 
I fald Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kan godkende den fremlagte involveringsform, vil den træde 
i kraft umiddelbart herefter. Involveringsformen evalueres efter et år, til udgangen af 2021. Kultur, 
Unge og Fritid vil herunder gøre brug af formen i forbindelse med planlægningen af dialogmøderne 
i 2021 samt iværksætte de foreslåede dialogarrangementer.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At godkende vedlagte forslag til ny form for involvering af interessenter på kultur-, unge- og 
fritidsområdet.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Forslag til justeret form for involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 

møder (3620572 - EMN-2020-05053) 

 

2 (Åben) Godkendelse af egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 
2021-2024  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05051 

 

Resumé 



 

Side 4 

Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion 
(herefter Bellevue Teatret) udløber den 31. december 2020. En ny egnsteateraftale for perioden 
2021-2024 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.  

 
Baggrund 
En ny egnsteateraftale indgås iht. bekendtgørelse om egnsteatre, BEK nr. 1099 af 26/10/2019, 
hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud. En endelig 
egnsteateraftale for perioden 2021-2024 skal være indgået, underskrevet og fremsendt til Statens 
Kunstfond senest den 31. december 2020. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. maj 2020 pkt. 8, et udkast til ny egnsteateraftale, 
som herefter har været forelagt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til 
udvalgets afgørelse. Udvalget har på baggrund af det indsendte aftaleudkast godkendt Bellevue 
Teatret som et professionelt producerende teater og truffet afgørelse om, at Bellevue Teatret 
opfylder kravene til et egnsteater jf. bekendtgørelsen. Udvalgets eneste bemærkning til selve 
aftaleudkastet var, at en lovhenvisning skulle opdateres.  
 
Efterfølgende har egnsteateraftalen inklusive bilag været forelagt og godkendt af Bellevue Teatrets 
bestyrelse og teatrets bestyrelsesformand har underskrevet aftalen. Den bestyrelsesgodkendte og 
underskrevne egnsteateraftale fremlægges på denne baggrund til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse. 
 
Økonomiske konsekvenser 
På sit møde den 25. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et årligt driftstilskud til Den 
selvejende institution Bellevue Teater Produktion på 6.300.000 kr. i perioden 2021-2024, svarende 
til en årlig nettoudgift på ca. 4 mio. kr. med finansiering inden for det eksisterende budget.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
at vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende 
institution Bellevue Teater Produktion. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Oversigt over ændringer mellem nuværende og ny egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret 

og Gentofte Kommune (3623823 - EMN-2020-05051) 

2. Egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2021-2024 (3638522 - 

EMN-2020-05051) 

3. Bilag til egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2021-2024 

(3623821 - EMN-2020-05051) 

 

3 (Åben) Temadrøftelse: Kultur, unge og fritids tilbud til borgere i udsatte positioner  
Offentlig titel   

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Dagsordener_og_referater?q&subject=Kommunalbestyrelsen&from=25-05-2020&to=25-05-2020


 

Side 5 

Sags ID: EMN-2020-05124 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget orienteres om udvalgte eksempler på tilbud på kultur-, unge- og 
fritidsområdet til borgere i udsatte positioner.  

 
Baggrund 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har på tidligere møder ytret ønske om at få et indblik i, hvad der 
gøres for borgere i udsatte positioner på kultur-, Unge- og Fritidsområdet.  
 
På denne baggrund gives i det vedlagte bilag indblik i udvalgte tilbud og aktiviteter rettet mod 
borgere i udsatte positioner på kultur-, unge- og fritidsområdet. Bilaget indeholder ikke en samlet 
oversigt over tilbud til de nævnte borgere, men skal i stedet opfattes som en samling af eksempler 
udvalgt med henblik på at give Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget et indblik i interessante og 
relevante tilbud for målgruppen.  
 
Begrebet ”borgere i udsatte positioner” skal tænkes i bredest mulige forstand, det vil sige borgere 
med både fysiske og psykiske udfordringer eller handicaps samt socialt og økonomisk udfordrede 
borgere.  
 
Bilaget indeholder dels en visuel oversigt over de udvalget tilbud, dels en kort beskrivelse af hvert 
af de udvalgte tilbud. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 

 

Bilag 
1. Orientering om Kultur, unge og fritids tilbud til borgere i udsatte positioner (3620416 - 

EMN-2020-05124) 

 

4 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  3. kvartal 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04744 

 

Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 3. 
kvartal 2020 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2), Fritidspuljer samlet overblik 2019 (bilag 3) og 
opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 4) 
 

 
Baggrund 
 



 

Side 6 

Kultur og Unge 
Arbejdet i 3. kvartal var i høj grad præget af COVID-19. August og september – med hovedvægt 
på september – er typisk højsæson for kulturoplevelser. De seneste år har der været både 
tournéforestilling med Opera i Det Fri samt Gadeteaterfestival i august, men dette blev aflyst 
tidligere på året. Ligeledes blev GentofteNatten, som var planlagt til den 25. september, aflyst 
umiddelbart inden programproduktionen. Alle arrangører udtrykte stor forståelse og anerkendelse, 
da aflysningen blev meldt ud medio august. 
 
Dog blev den årlige Golden Days Festival med temaet Forever Young gennemført i perioden 4.-22. 
september. Der var taget højde for de aktuelle retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. 
Festivallen havde arrangementer på biblioteker, Bernstorff Slot, ved Charlottenlund Søbad, 
Garderhøjfortet og i Byens Hus.   
 
Fritid 
Opstarten efter sommerferien er gået fornuftigt. Foreningerne er kommet i gang og dyrker deres 
aktiviteter på en fornuftig facon, men efter at anden bølge af COVID-19 har ramt Danmark, har det 
været nødvendigt at skærpe restriktionerne for anvendelsen af vores anlæg. Svømmeanlægget i 
Kildeskovshallen har siden genåbningen kørt med reduceret personbelastning for at kunne leve op 
til afstandskrav og forsamlingsforbud. 
 
Arbejdet med monitorering af haller og sale skrider planmæssigt frem, og der er nu opsat 31 
kameraer i kommunens haller og sale. Udviklingen af software til at servicere forvaltningen er nået 
halvvejs, og Fritid forventer, at hele løsningen vil være i luften 1. januar.  
 
Gentofte Kommune fik bevilliget 3.096.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet medio juni 
2020. Midlerne skulle bruges til udvikling og gennemførelse af sommerferieaktiviteter samt 
aktiviteter i direkte forlængelse af sommerferien. De skulle enten have til formål at lukke faglige 
huller, der kunne være opstået som følge af skolelukningen, eller understøtte et socialt og 
trivselsmæssigt formål. Begge formål kunne endvidere understøtte et kriminalpræventivt sigte. 
Projektet er gennemført og mere end 3.000 børn havde glæde af aktiviteterne. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2020 til efterretning 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2020 (3643673 - EMN-

2020-04744) 

2. Budgetændringer 3. kvartal - KUF (3641707 - EMN-2020-04744) 

3. Bilag 3 Kultur-, Unge- og Fritid Kvartalsrapport 3. kvartal 2020 Fritidspuljer samlet overblik 

2019 (3621272 - EMN-2020-04744) 

4. Opfølgning fra tidligere opgaveudvalg KUF 3. kvartal 2020 (3645404 - EMN-2020-04744) 

 



 

Side 7 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06527 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid. 
 

 
Baggrund 

 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021-4. kvartal 2021 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for 
løbende at prioritere emner til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021-4. kvartal 2021.  
 

Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for KUF for 1. kvartal til 4. kvartal 2021 (3630561 - EMN-2019-06527) 
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