Gentofte Kommune

Referat af
møde i
Kultur- og fritidsudvalget
Referat åben
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hævet kl.:
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
1 Åbent

Folkeoplysningspolitik i Gentofte Kommune

042878-2011

Resumé
Børn, Unge og Fritid forelægger udkast til Folkeoplysningspolitik til vedtagelse i Kultur- og
Fritidsudvalget. Folkeoplysningspolitikken skal efterfølgende sendes i høring og endeligt behandles
i Kommunalbestyrelsen i november 2011.

Baggrund
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov. Indeholdt i loven er kravet om at
Kommunalbestyrelsen senest 1. januar 2012 skal vedtage og offentliggøre en politik for det
folkeoplysende område i Gentofte Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på møde den 10. august 2011 procesplan for udarbejdelse en
Folkeoplysningspolitik.
Efterfølgende har Folkeoplysningsudvalget planlagt og gennemført et borgermøde den 20.
september 2011. På borgermødet deltog ca. 35 repræsentanter fra foreninger og
oplysningsforbund samt medlemmer af Folkeoplysningsudvalget. På mødet drøftede deltagerne
brugerinddragelse, udviklingspuljen og sammenhæng og samspil - nye samarbejdsformer mellem
oplysningsforbund, foreninger og kommune.
Input fra diskussionerne på mødet og efterfølgende fremsendte oplæg er i vid udstrækning blevet
indarbejdet i Folkeoplysningspolitikken.
Den fortsatte proces
Behandlingen af Folkeoplysningspolitikken følger den plan fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 10. august 2011. Det fortsatte forløb er som følger:
12.10.2011 - 27.10.2011 Høringsperiode for interessenter vedrørende ny politik for den
folkeoplysende virksomhed, herunder:
25.10.2011 Folkeoplysningsudvalget høres vedrørende ny politik for den folkeoplysende
virksomhed.
November 2011: Ny politik for den folkeoplysende virksomhed lægges til vedtagelse i Kultur- og
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at udkast til Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune omfatter
foreninger og oplysningsforbunds virke og interesser. Folkeoplysningspolitikken indeholder de
elementer som Folkeoplysningsloven kræver. De modtagne input fra borgermødet den 20.
september 2011 er behandlet og i vid udstrækning indarbejdet i Folkeoplysningspolitikken.
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Folkeoplysningspolitikken vil fungere som redskab for den fortsatte udvikling af det mangfoldige
og engagerede fritidsområde i Gentofte Kommune.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At udkast til Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune vedtages.
2. At Folkeoplysningspolitikken derefter sendes i høring.

Beslutninger
Mogens Vad (V) Formand for Folkeoplysningsudvalget deltog i behandling af pkt. 1.
Pkt. 1 og 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Folkeoplysningspolitik 5. oktober 2011
Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - rev. 2012
Folkeoplysningslov- kort resumé
Procesplan for Folkeoplysningspolitik juni-december 2011
Gentofte-ordningen, revideret 2011
Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2010 til 2014

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
2 Åbent

SISU søger støtte til deltagelse i Europa Cup

027091-2011

Resumé
SISU Basketball søger om et tilskud på 30.000 kr. til deltagelse i Europa Cup for damer, som er
den officielle europæiske turnering for mesterhold. Holdet blev Danmarksmestre i 2011 og består
af 12 spillere, en træner, en assistent og en manager.
Klubben har vurderet, at deltagelsen uden støtte vil koste 175.000 kr.
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Baggrund
Gentofte Volley ansøgte i august 2006 om underskudsgaranti ved herreholdets deltagelse i Europa
Cup. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende på dets møde 08.11.06:
Pkt. 1. At Talentudviklingsprojektet for holdidrætter udvides med en klubstøtteordning med max.
30.000 kr. pr. år pr. klub.
Pkt. 2. At Gentofte Volley ydes et tilskud på 30.000 kr. til klubbens herreholds Europa Cup
deltagelse 2006 med finansiering over Talentudviklingsprojektets budget 2006.
Pkt. 3. At Folkeoplysningsudvalget stiller 100.000 kr. til rådighed fra Udviklingspuljen for motion og
idræt i 2007 til ovenstående klubtilskudsordning.
Siden da har gennemsitligt 1-2 klubber årligt deltaget i Europa Cup med støtte fra puljen.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at SISU basketballs dameholds deltagelse i Europa Cup for
klubhold bør støttes med 30.000 kr. fra Udviklingspuljen for motion og idræt.
Ansøgningen kan dækkes af puljen i 2011. I år er der brugt 65.000 kr. fra puljen til Europa Cup
ansøgninger, og der er således 35.000 kr. tilbage.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At der ydes et tilskud på 30.000 kr. til SISU Basketballs dameholds deltagelse i Europa Cup for
klubhold i 2011.
2. At beløbet på 30.000 kr. tages af Udviklingspuljen for motion og idræt.

Beslutninger
Pkt. 1 og 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
SISU, ansøgning om økonomisk støtte til Europa Cup
SISU, dokumentation for deltagelse

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
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3 Åbent
Danmark'

Ansøgning til Kulturpuljen til teaterforestillingen 'Gud bevare

046147-2011

Resumé
Teatret bag Kroen ansøger Kulturpuljen om støtte til teaterforestillinger for unge.

Baggrund
Kulturpuljen ansøges om tilskud til forestillingen ’Gud bevare Danmark’, skrevet af Ole Bornedal.
Forestillingen er et sjældent eksempel på anmelderrost ungdomsteater, som tager emner som
nationalisme, national identitet og sprog op til diskussion. Der er lagt op til, at forestillingen kan
integreres i undervisningen i fag som dansk, samfundsfag og historie. Forestillingen turnerer i
øjeblikket, og på fire datoer i oktober (25.- 28. oktober) lægger Teatret bag Kroen lokaler til
gæstespillet.
Forestillingen ’Gud bevare Danmark’ er godkendt af refusionsudvalget under Kunstrådet som
professionel scenekunst.
Den normale billetpris er 140 kr. Gentofte Kommune kan efterfølgende indhente 50 % refusion fra
Kunstrådet på billetprisen, som dermed bliver netto 70 kr. Kulturpuljen ansøges om at dække
halvdelen af dette beløb, og gymnasierne kan således tilbydes billetter til 35 kr.
Teatret bag Kroen har allerede modtaget forhåndstilmeldinger fra 275 gymnasieelever og ansøger
Kulturpuljen om et tilskud på kr. 35 pr. billet med et loft på 15.000 kr.
Information om ordningen, billetsalg etc. administreres af Teatret bag Kroen. Der afregnes i forhold
til antal solgte billetter, således at Kulturpuljen kun giver tilskud til antal solgte billetter til lokale
gymnasieelever.
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet teaterforestillinger af Meridiano Teatret for
folkeskoleklasser i Gentofte Kommune efter samme finansieringsmodel.

Vurdering
At bruge teater i undervisningen vil være medvirkende til, at mange unge gymnasieelever på en ny
måde diskuterer og perspektiver en række emner. Det er positivt, at der således kan skabes en
kobling mellem kultur og undervisning.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget;
At der ydes et tilskud på kr. 35 pr. billet med et loft på 15.000 kr. fra Kulturpuljen til
teaterforestillinger ’Gud bevare Danmark’

Beslutninger
Vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning om tilskud til Gud bevare Danmark
Kulturpuljen pr. 5. oktober 2011

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
4 Åbent
Ansøgning til Kulturpuljen om støtte til koncert i anledning af 100 året
for Jussi Björling
045299-2011

Resumé
Kulturpuljen ansøges om 10.000 kr. til afholdelse af koncert i anledning af 100 året for Jussi
Björling.

Baggrund
I anledning af 100 året for den svenske tenor Jussi Bjørling afholdes en koncert torsdag den 10.
november 2011 på Det Italienske Kulturinstitut.
Koncerten består af en indledningsvis kort præsentation af Jussi Björling, herefter er der koncert
med udvalgte numre fra Björlings repertoire. Pianist Jacob Bech akkompagnerer den svenske
tenor Nils Olsson og tenor Hans Christian Hansen. Nils Olsson modtog i 2010 Jussi
Björlingsälskapets pris.
Det samlede budget for koncerten er på 19.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 3.000 kr. til leje af Det
Italienske Kulturinstitut, 6.000 kr. til annoncering, plakater og program, 5.000 kr. i honorar til Nils
Olsson og 5.000 kr. i honorar til Jacob Beck. Der er ikke budgetteret med honorar til Hans
Christian Hansen, som er ansøger.
Koncerten forventes at have et billetsalg på 100 billetter, som sælges for 100 kr. stk. Det giver en
forventet billetindtægt på 10.000 kr. Herudover ansøges Kulturpuljen om 10.000 kr.

Vurdering
Koncerten vil præsentere et blandet program af kendte melodier og vurderes at kunne tiltrække et
interesseret publikum.
Der er budgetteret med 6.000 kr. til annoncering, plakater og program, hvilket svarer til ca. 1/3 af
samtlige udgifter, og vurderes at være en urimelig stor andel. Det anbefales, at bevilge 9.000 kr. til
koncerten. Dels er dette beløbet, som resterer, når indtægterne er fratrukket de samlede udgifter,
og dels vil det være muligt at reducere udgifterne til annoncering m.m.

Indstilling
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Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes 9.000 kr. fra Kulturpuljen til koncerten.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning til Gentofte Kommune
Hans Chrstian Hansen

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
5 Åbent

Tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

045298-2011

Resumé
Der skal træffes beslutning, om Gentofte Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale
’KulturMetropolØresund’ for 2012-2015, samt hvilke projekter Gentofte Kommune ønsker at
deltage i under kulturaftalen.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2011 (pkt. 2) at godkende en
hensigtserklæring om, at Kommunen tilslutter sig kulturaftalen som helhed og konkret engagerer
sig i videreudviklingen af projekterne Idrætsevents, Udvikling og udvidelse af festivaler,
Projektspace og Kulturens motionsdag. Projekterne er siden blevet præciseret.
Kulturaftalen indeholder seks indsatsområder indeholdende i alt 10 projekter. Hver kommune
tilslutter sig i forlængelse af tiltrædelsen af den overordnede aftale de projekter, den pågældende
kommune vælger at prioritere.
Kulturaftalen finansieres gennem midler fra kommunerne og Kulturministeriet samt evt. Regionen
og eksterne partnere
Der etableres et kulturaftalesekretariat, der finansieres gennem et kontingentbeløb på 30.000 kr.
fra hver deltagende kommuner pr. år. Sekretariatet er placeret i Ballerup Kommune.
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Endvidere skal kommunerne betale et beløb reguleret efter antal indbyggere for hvert projekt,
kommunen ønsker at deltage i. For Gentofte Kommune er beløbet 40.000 kr. hvert år.
Med deltagelse i projekterne Idrætsevents, Udvikling af eksisterende festivaler (tidl. Udvikling og
udvidelse af festivaler), KOMON. (tidl. Kulturens motionsdag), Koordinering og udvikling af rammer
for idræt og bevægelse og Projektspace forpligter Gentofte Kommune sig til at afsætte i alt
200.000 kroner pr. år.
Gentofte Kommunes deltagelse i Udvikling af eksisterende festivaler og Projektspace finansieres
af 80.000 kr. fra Kulturpuljen. Deltagelse i Idrætsevents og Udvikling af rammer for idræt og
bevægelse på 50.000 kr. finansieres af Breddeidrætspuljen. Deltagelse i Udvikling af rammer for
idræt og bevægelse koster kun 10.000 kr., idet projektet primært er administrativ koordinering.
Deltagelse i KOMON finansieres med 20.000 kr. fra Kulturpuljen og 20.000 kr. fra
Breddeidrætspuljen. Bidrag på 30.000 kr. til etablering af sekretariat deles ligeledes mellem
Kulturpuljen og Breddeidrætspuljen.

Vurdering
Tiltrædelse af Kulturaftalen ’KulturMetropolØresund’ giver mulighed for at præsentere borgerne for
nogle kulturelle og idrætslige tilbud, som Gentofte Kommune ikke har mulighed for at løfte alene.
De fem projekter vurderes at udvikle de eksisterende tilbud og give en række nye muligheder til
kultur- og fritidslivet i Gentofte Kommune.

Indstilling
Kultur- og Bibliotek og Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At Gentofte Kommune tiltræder den 4-årige regional kulturaftale, KulturMetropolØresund, for
2012-2015
2. At Gentofte Kommune deltager i projekterne Idrætsevents, Udvikling af eksisterende festivaler,
KOMON, Udvikling af rammer for idræt og bevægelse og Projektspace
3. At projekterne finansieres med 115.000 kr. fra Kulturpuljen og 85.000 kr. fra Breddeidrætspuljen
i 2012, 2013, 2014 og 2015.

Beslutninger
Pkt. 1-3: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Kulturaftale for KulturMetropolØresund, notat
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Projektkatalog
2. aftaleudkast

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
6 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
051718-2010

Beslutninger
1. Skæg og ballade brochuren for Gentofte Børnekulturuge den 30. oktober - 13. november
blev omdelt på mødet.
2. Charlottenlund Slot drøftes på næste møde i Udvalget.
3. Invitation til Idrætskonference den 12. november blev omdelt på mødet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. oktober 2011
7 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
051718-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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