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Side 3 

1 (Åben) Orientering om Corona-situationen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02159 

 

Resumé 

I forlængelse af nedlukningen af al ikke-kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 12. marts 2020 
og den følgende gradvise kontrollerede genåbning fra den 15. april gives på mødet en mundtlig 
status på den aktuelle Corona-situation på kultur-, unge- og fritidsområdet.  

 
Baggrund 

Nedlukning 
Regeringen igangsatte onsdag den 12. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Herunder at kommunerne skulle lukke al ikke-kritisk aktivitet 
ned. Gentofte Kommune fulgte naturligvis anbefalingerne nøje, lukkede en lang række aktiviteter 
ned og sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde 
 
Genåbning 
Statsministeren meddelte på sit pressemøde den 6. april 2020, at Regeringen fra den 15. april vil 
åbne daginstitutioner, skoler og fritidsordninger for børn fra 0. – 5. klasse samt specialtilbud som 
en del af den gradvise, kontrollerede genåbning af Danmark. I ugen efter påske kunne 1.000 
medarbejdere derfor igen møde op på vores skoler og dagtilbud, som takket være en kæmpe 
indsats og et flot samarbejde mellem skoler, institutioner, kultur og fritidsområdet, forvaltning, 
forældre og faglige organisationer, kunne tage imod de mindste børn.  
 
På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde gives en mundtlig status på Corona-situationen på 
kultur-, unge- og fritidsområdet.  
 
Nedenfor er de væsentligste tiltag oplistet:  
 
Tiltag på kulturområdet 

 Byens hus – Vi skaber sammen er lukket. Tidsplanen for idriftsættelsen af huset forsinkes, 
så ansættelsen af en leder samt dannelsen af en forening for huset vurderes først at kunne 
ske efter sommerferien.  

 Bibliotekerne er lukkede, og der opretholdes fra d. 21. april kun en helt basal drift, da 
størstedelen af medarbejderne er overført til Dagtilbud. Arrangementerne er aflyst indtil 1. 
september. 

 Kulturskolerne er lukkede. På både Musikskolen, Drama-, Billede- og Forfatterskolen 
undervises eleverne så vidt muligt digitalt. Musikskolens gentilmeldinger er næsten på 
niveau med sidste år. Fristen for nye tilmeldinger udløber 22. maj.  

 Garderhøj fortet er lukket og mister derfor den budgetterede indtægt fra entre, butik samt 
arrangementer. 

 Øregaard Museum er lukket, og mister derfor den budgetterede indtægt fra entre, butik 
samt arrangementer. Museet tilbyder små udendørs kunstforløb for skoler.  

 Gentofte Kino og Bellevue Teatret er lukkede, og der pågår et udredningsarbejde ift. 
anvendelsen af diverse hjælpepakker.  
 

Tiltag på ungeområdet 

 Musikbunkeren er lukket, men der gennemføres digitale sangskriverværksteder, 
producerværksteder, workshops mv. med de unge. 

 Ungemiljøerne er lukkede, og medarbejderne er fra tirsdag d. 21. april overført til skolerne. 

 Ungeundersøgelsen som CEFU forestår forsinkes, da der ikke kan gennemføres 
gruppeinterviews. 
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Tiltag på fritidsområdet  

 Fritid er i løbende dialog og kontakt med foreninger og klubber i kommunen. Jf. opfordring 
fra Kulturministeriet d. 31. marts vedr. tilskud til foreninger og aftenskoler har Fritid dels 
informeret foreninger om muligheden for at få fremrykket deres medlemstilskud, dels 
informeret alle aftenskoler om, at de i 2020 vil få samme tilskud, som hvis deres aktiviteter 
ville have været afholdt. Nedgang i aktiviteter pga. COVID-19 vil således ikke få 
konsekvenser for tilskuddets størrelse. 

 Aftenskolerne har jf. Bekendtgørelse nr. 446 af d. 20. april fået mulighed for at søge 
kompensation hos Staten for mistet deltagerbetaling, trods aflysning af undervisning. 

 Alle indendørs idrætsanlæg er lukkede. Dette gælder også Kildeskovshallens 
svømmeafdeling.  

 En række udendørs idrætsanlæg er blevet lukket af hensyn til Covid-19 smittespredning. 
Det er derfor ikke længere tilladt at benytte kunstgræsbanerne ved Ordrup Skole, Ordrup 
Bibliotek, HIK, GVI, SIF og B1903. Også Gentofte Sportsparks skateanlæg, atletikanlæg og 
fire kunstgræsbaner er lukket. Der er opsat afspærringer og skilte. Vi er i løbende dialog 
med politiet ift. håndhævning af forbuddet. 

 Gentofte Kommune har lukket de udendørs træningsstationer (BKO’er), der er opstillet flere 
steder i kommunen, lige som der blev opsat skiltning ved en række legepladser og 
rekreative områder med budskabet om, at myndighedernes påbud om at holde afstand 
også gælder i det fri. Disse er fortsat lukkede, trods åbningen af udendørs idræt. Fritid har 
været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Nordsjællands Politi om genåbning af 
BKO’erne, men mangler fortsat at få endeligt svar herpå. 

 Der er åbnet for, at medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og uden nævneværdig 
menneskelig kontakt, kan genoptage deres arbejde som normalt. 
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand mv. skal fortsat respekteres. 
Det betyder, at opgaver som fx vedligeholdelse af grønne områder, naturpleje, 
vejreparationer o.l. er blevet genoptaget i muligt omfang, idet eksempelvis biler ikke kan 
deles af flere personer.  

 Udendørs idrætsgrene uden kropskontakt er blevet delvist genåbnet d. 21. april 2020 på 
baggrund af udmelding fra DIF og DGI, der har været i dialog med regeringen og 
Sundhedsstyrelsen om vilkårene for genåbeningen. For at aktiviteten skal kunne foregå, er 
det væsentligt, at Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger overholdes.  

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage orienteringen om den aktuelle Corona-situation til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 

 
Bilag 

  
. 
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2 (Åben) Demokrati på det folkeoplysende område 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01845 

 

Resumé 

Et af de vigtige formål med det folkeoplysende område er udviklingen af borgernes 
demokratiforståelse. I Gentofte Kommune eksisterer mere end 100 folkeoplysende foreninger, 
hvoraf 122 i 2019 modtog medlemstilskud. Hver forening arbejder på sin måde med demokratiet i 
foreningen. På mødet giver professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, sit bud på, hvordan 
man kan arbejde med demokratiet på det folkeoplysende område. Der ønskes en drøftelse af, 
hvordan vi i Gentofte Kommune kan arbejde med at understøtte foreningerne i arbejdet med 
medlemsdemokrati. 
 

 
Baggrund 

Et af de vigtige formål med det folkeoplysende område er udviklingen af borgernes 
demokratiforståelse. I Gentofte Kommune eksisterer mere end 100 folkeoplysende foreninger, 
hvoraf 122 i 2019 modtog medlemstilskud.  
 
Gentofte kommune har en vision om at sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i 
aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til 
demokratiforståelsen. Dette er i tråd med folkeoplysningsloven, hvor det fremgår, at formålet med 
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning er at 
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. I loven fremgår det også, at foreninger, der 
tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal være demokratisk opbygget for at modtage 
tilskud. 
 
I Gentofte Kommune er der tidligere set eksempler på folkeoplysende foreninger i kommunen, hvor 
bestyrelser har taget beslutninger, som ikke er til gavn for fællesskabet. Det er også et velkendt 
problem og en udfordring for demokratiet og den folkeoplysende idé, at der generelt er et lavt 
fremmøde til foreningers generalforsamlinger.  
 
I Folkeoplysningsudvalget har der været en behandling af temaet med henblik på at udvikle 
demokratiet i de folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune.  
På første møde præsenterede Professor ved SDU, Bjarne Ibsen, forskningsbaseret viden om det 
folkeoplysende område i Danmark og internationalt. På andet møde diskuterede 
Folkeoplysningsudvalget, hvordan man kan videreudvikle det folkeoplysende område i Gentofte 
Kommune.  
 
Demokratiske udfordringer på det folkeoplysende område eksisterer ikke kun i Gentofte 
Kommune, og i bilag 1 er beskrevet forskellige forhold om demokratiet på det folkeoplysende 
område. 
 
Bilag 2 indeholder det materiale, som forvaltningen har forberedt til folkeoplysningsudvalget samt 
Bjarne Ibsens præsentation.  
Bilag 3 beskriver den dialog, der har været i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har 
på deres seneste møde valgt at arbejde videre med temaet ved at inddrage Sammenslutninger af 
idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG).    
 
På mødet i Kultur-, Unge og Fritidsudvalget vil Bjarne Ibsen, Professor og centerleder, Center for 
forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, holde oplæg om, hvordan 
demokratiet i de folkeoplysende foreninger kan udvikles. 
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Bjarne Ibsen har i mange år forsket i idræt og civilsamfund og har skrevet artikler og rapporter om 
foreninger og demokrati. 
 
 

Indstilling 

Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritidsudvalget indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At videreudvikling af demokratiet på det folkeoplysende område drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 

 
Bilag 

1. Forhold om demokratiet på det folkeoplysende område (3381805 - EMN-2020-01845) 

2. Gentofte Kommune 2019 - foredrag Bjarne Ibsen (002) (3381806 - EMN-2020-01845) 

3. Bilag 1 - demokrati i de folkeoplysende foreninger (3381807 - EMN-2020-01845) 

 
 

3 (Åben) Drøftelse af involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets møder 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05673 

 

Resumé 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget opfordres til at drøfte og komme med inputs til den fremtidige 
involvering af interessenter med udgangspunkt i nærværende diskussionsoplæg og -spørgsmål 
samt bilag med aktøroverblik. Udvalgets inputs vil danne udgangspunkt for et oplæg til ny 
involveringsform, som fremlægges på udvalgsmødet i august.  

 
Baggrund 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (KUF) har efterspurgt et oplæg til refleksion over den måde, 
interessenter bliver involveret i KUF’s arbejde og møder.  
 
KUF kan drøfte og komme med inputs til, hvordan interessenter på kultur-, unge- og fritidsområdet 
fremover kan involveres med udgangspunkt i følgende diskussionsspørgsmål: 

 om formål: Hvad er de primære og sekundære formål med at involvere interessenter ifm. 
KUF’s møder og politiske arbejde?  

 om interessenter: Hvilke interessenter/aktører ønsker KUF at gå i dialog med? KUF 
opfordres til at komme med inputs til videreudvikling af det foreløbige overblik over aktører 
(bilag). 

 om form: Hvilke inputs har KUF til formen, når interessenter inviteres til at gå i dialog med 
KUF? 

 
Nuværende involveringsform 
Aktuelt involveres områdets interessenter primært i forbindelse med de fire ordinære møder i det 
stående udvalg; dels i form af dialogmøder før selve udvalgsmøderne, dels ved at lægge møder 
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hos interessenter og tilbyde rundvisning på stedet. De fire møder er normalt delt mellem: 
Fritid/idræt, folkeoplysning samt kultur og unge, hvor der er mulighed for at invitere hvert områdes 
aktører til dialogmøde før selve mødet. Når fritid og idræt er på dagsordenen inviteres SIG oftest til 
dialogmøde og når folkeoplysning er på dagordenen inviteres FOU. I forbindelse med kultur- og 
unge-møderne inviteres forskellige aktører på kultur- og ungeområdet i en del tilfælde til 
dialogmøder afhængigt af sager og evt. temadrøftelser på det enkelte møde. Herudover involveres 
interessenter i opgaveudvalg på KUF’s område. 
 
Formål med involvering 
KUF opfordres til at drøfte og komme med bidrag til hvad der er de primære og sekundære formål 
med at involvere interessenter ifm. KUF’s møder og politiske arbejde. Eksempler på formål kan 
være: 

 KUF får indblik i og viden om væsentlige aktører og problemstillinger på kultur-, unge- og 
fritidsområdet 

 Interessenterne får mulighed for at ytre sig, bidrage med særlig viden eller henlede KUF’s 
opmærksomhed på særlige problemstillinger 

 
Identifikation af interessenter 
I sin nuværende form går KUF primært i dialog med interessenter på dialogmøderne, hvor der er 
en tendens til, at det er samme gruppe interessenter, som KUF mødes med hvert år. I bilaget er 
lavet et forsøg på overblik over aktører på kultur-, unge- og fritidsområdet. KUF opfordres til at 
komme med bidrag til videreudvikling af det foreløbige overblik over aktører. Overblikket kan 
desuden danne udgangspunkt for en drøftelse af, om det er de rigtige interessenter, som inviteres 
ind til dialog, eller om KUF fremover ønsker at række ud mod andre 
interessenter/interessentgrupper. Herunder kan tænkes i, om der kan lægges andre 
temaer/opdelinger ned over interessentgrupperne – lige nu opdeles i aktører på kultur-, unge-, 
idræt- og fritids- samt folkeoplysningsområdet. Man kunne også strukturere efter andre parametre 
som eks. organiseringsformer.  
 
Involveringsform 
Aktuelt involveres interessenter primært i forbindelse med udvalgsmøderne, hvilket sætter sine 
begrænsninger til omfanget af involvering, både hvad angår varighed, antal interessenter og form 
for involvering.  
 
Hvis der fortsat er et ønske om primært at involvere interessenter knyttet til udvalgsmøderne – på 
dialogmøder – kan KUF drøfte, hvordan man kan forbedre dialogmøderne. Det kan ske 
eksempelvis gennem grundigere forberedelse af dialogmøderne og formøder mellem forvaltning 
og interessenter eller ved at stille krav til interessenterne om at definere en klar dagsorden og 
formål med møderne.  
En anden vej at gå er at tænke i eller supplere dialogmøderne med andre og nye formater for 
involvering af områdernes interessenter. Her kan dels skeles til opgaveudvalgene, som har givet 
både borgere og udvalg en fortrolighed med en tæt og ligeværdig dialog og samarbejde mellem 
borgere og politikere. Dels til anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” som bl.a. 
opfordrer til dialog mellem borgere og kommune om ideer og initiativer og at Gentofte Kommune 
vælger de metoder, der egner sig bedst til emnet og borgerne. Eksempler på nye 
involveringsformer kunne være at samle alle områdernes aktører til årlige (folke)møder/markeder 
med stande opdelt efter temaer; open spaces, samtale-saloner eller lignende.   
 
Den videre proces 
På baggrund af KUF’s inputs udarbejder Kultur, Unge og Fritid et oplæg til ny involveringsform til 
udvalgsmødet i august.  
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Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udvalget drøfter og kommer med inputs, til hvordan interessenter på Kultur-, unge- og 
fritidsområdet fremover kan involveres. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 

 
Bilag 

1. Aktøroverblik (3376299 - EMN-2019-05673) 

 
 

4 (Åben) Orientering om deltagelse i pilotforløbet Fælles om ungelivet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02243 

 

Resumé 

Gentofte Kommune har primo marts 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles 
om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023.  

 
Baggrund 

Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og har til formål, at sikre at flere unge 
lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne 
omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre 
rusmidler. I pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde.  
Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde 
sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde 
med forældre og lokalsamfund. 
Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Indsatsen 
fokuserer på det store flertal af unge, som i udgangspunktet trives og har det godt med venner og 
familie, og som har få psykiske problemer. 
Sundhedsstyrelsen finansiere 50% af lønudgifterne til en fireårig koordinatorfunktion i hver af de 
fem pilotkommuner. I Gentofte Kommune finansieres de restereden 50% af sundhedspuljen. 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel har siden april 2019 arbejdet på at formulere konkrete 
anbefalinger, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere unge hen imod en adfærd og 
kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.  
Fælles om ungelivet kan fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe 
struktur og sikre implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger. 
Som en del af Fælles om ungelivet skal der årligt gennemføres monitorering af unges sundhed og 
trivsel. En årlig monitorering vil give mulighed for, at forebyggelsesarbejdet kan tage udgangspunkt 
i aktuel, lokal og nærværende data. Aktuel data kan, kombineret med det rette lokalkendskab, 
være med til at sikre, at de indsatser der igangsættes tager udgangspunkt i et reelt behov og 
samtidigt tilbyder løsninger, der kan gribes lokalt (af skoleledelser, lærere, forældre, elever mf). 
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Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune tænkes organiseret med et formandskab bestående af 
hhv. direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social og Sundhed og chef for Børns 
sundhed og forebyggelse. Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er ansvarlig formand. 
Forud for en egentlig kick-off arbejdes der på at skabe en robust struktur og organisering, både 
centralt og lokalt, omkring Fælles om ungelivet. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen om Gentofte Kommune deltagelse som pilotkommune i Fælles om ungelivet tages 
til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 

 
Bilag 

  
. 
 
 

5 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2020 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01272 

 

Resumé 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 1. 
kvartal 2020 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på afsluttende opgaveudvalg (bilag 
3). 

 
Baggrund 

I første kvartal 2020 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på: 
 
Kultur og Unge 
Kunstcubator, som er skabt i et samarbejde mellem Fritid, Ungemiljøerne og Kulturskolerne, er 
kommet godt i gang. De 20 unge kunsttalenter og har afholdt deres første fernisering af et fælles 
værk i ungemiljøet i Byens hus – Vi skaber sammen. 
 
Ungemiljøet i Byens hus – Vi skaber sammen udvikler sig positivt, også i forhold til antallet af 
brugere. Der har bl.a. været afholdt HAF, som var en fest med koncert for 150 deltagere uden 
alkohol og uden problemer, som var arrangeret af en gruppe unge. 
 
Bibliotekerne, Kulturskolerne, Musikbunkeren, Garderhøj fortet, Øregaard Museum samt 
Ungemiljøerne har fra 12. marts været lukkede pga. COVID-19. Det har betydet en markant 
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nedgang i antallet af aktiviteter, besøgstal, udlån mv. Dog er e-udlånet steget. Situationen har også 
betydet, at årets Gentofte bogmesse måtte aflyses.     
 
 

Fritid 
Der er udpeget 12 nye talentfulde udøvere i talentudviklingsprojektet, og Fritid har afviklet 
Aktiv vinter med 6812 deltagere. 
Den sidste del af kvartalet har være præget af COVID-19, hvilket har betydet aflysninger af 
en del events, således er mesterskabsaftenen, afvikling af Danske mesterskaber, Ice 
Swim Copenhagen alle blevet aflyst. 
COVID-19 har også haft stor indflydelse på besøgstallene i Kildeskovshallen og Ishallen i 
1. kvartal, og vi forventer et samlet indtægtstab på mere end 1 mio. kr. alene for marts 
måned. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2020 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning med bemærkning om, at afrapportering på opgaveudvalget Kulturpolitik 
fortsætter. 

 
Bilag 

1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritid 1. kvartal 2020 (3401667 - EMN-2020-01272) 

2. Kvartalsrapport Kultur-,Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2020 Budgetændringer 

(3415102 - EMN-2020-01272) 

3. Bilag 3 Kultur, Unge og Fritidsudvalget Kvartalsrapportering 1. kvartal 2020 Opfølgning på 

tidligere opgaveudvalg (3380164 - EMN-2020-01272) 

 
 

6 (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 3. kvartal 2020-2. 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.  



 

Side 11 

 
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 3. kvartal 2020-2. 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: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Årsplan for KUF for 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 (3381504 - EMN-2019-06527) 
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