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Side 2

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som
lokale kulturhuse
Sags ID: EMN-2020-06320

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget
Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse tages til
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse - Status december
2020 (3697367 - EMN-2020-06320)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
Sags ID: EMN-2020-06123

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Ny
svømmehal ved Kildeskovshallen efterfulgt af drøftelse.
Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.
Indstilling

Side 3

Det indstilles
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen tages til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen - Status december 2020 (3683398 EMN-2020-06123)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
Sags ID: EMN-2020-06107

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En Times
Motion Dagligt efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, og Ældre-, Social- og
Sundhedsudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt - Status december 2020 (3702600 - EMN-202006107)
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale
kulturhuse
Status december 2020

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 19. november 2020. Udvalget har holdt ét møde. Udvalget
forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i oktober 2021.

Udvalgets opgave
Udvalget skal udarbejde en ny samlet retning for bibliotekernes videre arbejde som lokale kulturhuse
inden for rammerne af kulturpolitikken. Herunder formulere 1) hvordan forskellige generationer
møder bibliotekerne i deres hverdagsliv, 2) hvad der kendetegner det gode kulturhus, 3) forholdet
mellem hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker, 3) hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der
kan bidrage til at understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne og 4)
anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på bibliotekerne.

Status
Formålet med opgaveudvalgets første møde var, at medlemmerne skulle lære hinanden at kende og
få en forståelse for den fælles opgave og hinandens synspunkter.
Opgaveudvalget fik en introduktion til Gentofte Bibliotekerne og kulturlandskabet i Gentofte
Kommune. I forlængelse heraf var opgaveudvalget optaget af at drøfte kulturforståelser og kulturens
rolle i samfundet generelt og lokalt, herunder bl.a. hvordan kultur kan være med til at danne
fællesskaber og bidrage med nye perspektiver.
Medlemmerne var optaget af at drøfte dilemmaerne i kommissoriet og i særlig grad vægtningen
mellem tradition og fornyelse, når bibliotekerne skal udvikles som lokale kulturhuse. Medlemmerne
havde forskellige holdninger og forslag til, hvilke kulturelle aktiviteter der fremover kan være på
bibliotekerne. Nogle medlemmer fremførte, at det er vigtigt at bibliotekerne også fremover har fokus
på bøger, læsning og litteraturformidling. Derudover blev det også fremført, at det er vigtigt, at
bibliotekerne bliver ved med at være rum, hvor der er plads til alle, og at alle føler sig velkomne –
også når der kommer flere forskellige aktiviteter og brugergrupper.
De to forskere fra RUC, Eva Sørensen og Jakob Thorfing, deltager i alle opgaveudvalgets møder, fordi
opgaveudvalget indgår som case i et større europæisk forskningsprojekt om samskabelse.
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 8. december 2020.
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen –
status december 2020
Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 2. december 2020.
Udvalget har holdt 1 møde.
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget juni 2021.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et
byggeprogram og til hvordan anlægget kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og
kommende brugere.

Status

Opgaveudvalget afholdt sit første møde den 2. december 2020. Grundet Corona blev mødet afholdt
digitalt.
Der var fokus på præsentation af medlemmerne og på formål med og rammer for udvalgets arbejde.
Medlemmerne blev introduceret for centrale begreber som byggeprogram og dispositionsforslag.
Medlemmerne blev endvidere introduceret til den kommende proces, tidsplan og det planlagte
byggefelt. Endelig blev de forskellige brugergrupper, der i dag benytter Kildeskovshallens svømmehal,
gennemgået, herunder oplysninger om hver deres behov og ønsker.
Afslutningsvis havde medlemmerne en drøftelse om nedsættelse af arbejdsgrupper og de tilhørende
arbejdstemaer. Opgaveudvalgets medlemmer inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne og derudover
vil de borgere, som har vist interesse for at deltage i arbejdet, men som ikke er med i opgaveudvalget,
blive inviteret. Endelig inviteres specialister, repræsentanter fra diverse råd og relevante
medarbejdere. Der kan maksimalt være 20 i de enkelte arbejdsgrupper, og det sikres, at der er
diversitet i grupperne.
Der er planlagt 4 arbejdsgruppemøder i januar måned og møderne holdes digitalt grundet Covid-19.
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 27. januar 2021.
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
Status december 2020

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 16. september 2019.
Udvalget har holdt otte møder.
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i marts 2021.

Udvalgets opgave
Udvalget skal jf. kommissoriet:


bidrage til at styrke indsatsen med En times motion dagligt



levere indsigt og viden om de væsentligste faktorer, der kan motivere de mindst aktive
borgere i at bevæge sig en time om dagen



identificere de væsentlige aktører, der kan hjælpe med, at Gentofte Kommune når målet om
en times motion dagligt



formulere innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan afprøve nye tilgange til at
skabe bevægelse en time om dagen for udvalgte målgrupper.

Status
Opgaveudvalget afholdt det syvende møde 20. oktober 2020. På mødet var den politiske styregruppe
for visionskommunesamarbejdet med Bevæg Dig For Livet på besøg til en fælles drøftelse af
potentielle indsatser for at skabe mere bevægelse i Gentofte. Der var en god dialog og mange
deltagere bidrog med gode bud, som pegede ind i forskellige forvaltningsområder. Resultatet af
drøftelsen bekræftede opgaveudvalgets tidligere drøftelser om vigtigheden af en bred forankring af
visionen. Efter fællesmødet fik opgaveudvalget tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne.
Arbejdsgrupperne var nået langt, og kunne præsentere både survey, idébank, retningslinjer for gode
ungemiljøer i foreningerne og formuleringer af tre pilotprojekter. Desværre er to af projekterne
endnu ikke sat i gang grundet corona. Sidst på mødet tog opgaveudvalget hul på arbejdet med
pejlemærker.
Opgaveudvalget afholdt det ottende møde 1. december 2020. Grundet corona, blev mødet to timer
før start ændret til et digitalt møde. Opgaveudvalgets medlemmer var meget imødekommende over
for det digitale møde, hvilket gjorde, at det lykkes at komme igennem det planlagte program på en
fornuftig måde. Opgaveudvalget blev præsenteret for første udkast til anbefalinger og arbejdede
videre med pejlemærkerne. Der blev nedsat en sparringsgruppe, som skal indarbejde
opgaveudvalgets inputs i anbefalingerne forud for næste møde. Til sidst blev det besluttet at udvide
opgaveudvalget med et ekstra møde i februar. Det ekstra møde har ikke betydning for
afleveringstidspunktet.
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 20. januar 2021.

