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1 (Åben) Godkendelse af driftstilskud til Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 
2021 
 
Sags ID: EMN-2020-05936

Resumé
I Gentofte Kommunes budget for 2021er der afsat 500.000 kr. årligt til biografstøtte. For at kunne 
opretholde et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup i 
2021, foreslås det at Kultur- Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
beslutter, at der i 2021 overføres 500.000 kr. fra Kulturpuljen til biografstøtte. Der lægges 
endvidere op til at Gentofte Kommune indgår driftsaftale med de to biografer. Sagen behandles på 
fællesmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Baggrund
På sit møde den 31. august 2020 pkt. 6 og 7 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at yde et 
månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til Gentofte Kino fra og med 1. marts til 8. marts 2020 og fra og 
med 8. juni til udgangen af 2020 samt et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til MovieHouse 
Hellerup fra og med 9. juli 2020 og til udgangen af 2020. 

Gentofte Kino har i en lang årerække modtaget et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune på ca. 
41.000 kr. om måneden. MovieHouse Hellerup åbnede i december 2018 og har fra Gentofte 
Kommune på baggrund af ansøgning herom af 23. juni 2020 modtaget driftstilskud fra juli 2020. 

I Gentofte Kommunes budget for 2021 er der afsat 500.000 kr. til biografstøtte. Biograferne er 
velbesøgte og dermed en central del af Gentofte Kommunes kulturliv. Coronakrisen har også 
udfordret biograferne, og derfor anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at driftstilskuddet 
til hver biograf i 2021 også udgør 41.667 kr. pr. måned. 

For at kunne opretholde et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til både Gentofte Kino og 
MovieHouse Hellerup i 2021 foreslås det, at Kultur- Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen beslutter at der i 2021 overføres 500.000 kr. fra kulturpuljen, som udfra 
gældende uddelingskriterier støtter konkrete kulturarrangementer, til generel driftsstøtte til 
biograferne. 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 
Kulturpuljen i 2020 på 280.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at coronakrisen har betydet færre 
ansøgninger og tilbageførte midler. Med en overførsel af 500.000 kr. til biografstøtte og en 
samtidig genbevilling af Kulturpuljens mindreforbrug i 2020, forventes Kulturpuljens samlede 
budget i 2021 alene at blive beskåret med 220.000 kr., hvorefter Kulturpuljen for 2021 vil udgøre 
1.780.000 kr.

Endvidere foreslås, at der indgås en driftsaftale med henholdsvis Gentofte Kino og MovieHouse 
Hellerup, som fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling af tilskud, herunder blandt andet at 
biograferne skal leve op til Gentofte Kommunes kulturpolitik, og at tilskuddet bortfalder, hvis 
biograferne overdrages eller sælges til anden side.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der i 2021 overføres 500.000 kr. fra Kulturpuljen til biografstøtte.
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2. At der i 2021 ydes månedlige driftstilskud på 41.667 kr. til både Gentofte Kino og 
MovieHouse Hellerup til brug for den fortsatte drift af biograferne. 

3. At Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid bemyndiges til at indgå driftsaftaler med Gentofte 
Kino og MovieHouse Hellerup, som fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling af 
tilskud. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 07-12-2020

Økonomiudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at der tillige fastsættes vilkår om, at der ikke ydes 
driftsstøtte, hvis biograferne samtidig kan modtage kompensation fra statslige hjælpepakker.

Beslutninger:
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 7. december 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at der tillige fastsættes vilkår om, at der ikke 
ydes driftsstøtte, hvis biograferne samtidig kan modtage kompensation fra statslige 
hjælpepakker.

Bilag
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