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1 [Åben] Meddelelser fra formanden  
  
Sags ID: EMN-2020-03842 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Valg af borgmester  
  
Sags ID: EMN-2021-05639 
 

 
Baggrund 
I henhold til § 6, stk. 2 i styrelsesloven og styrelsesvedtægtens § 2, stk. 2, skal der vælges en 
borgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af borgmesteren sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk.1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en borgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

3 [Åben] Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester  
  
Sags ID: EMN-2021-05640 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 samt styrelsesvedtægtens § 2, stk. 2, skal der vælges 
en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
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Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester foretages under ét som forholdstalsvalg efter 
d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 6, stk. 5, jf. § 24, stk. 3. 
 

 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

4 [Åben] Valg af 8 medlemmer til Økonomiudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05641 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og § 18, stk. 1 samt styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1 skal 
der vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. 
 
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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5 [Åben] Valg af 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05642 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 13, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget sker ved forholdstalsvalg efter 
d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

6 [Åben] Valg af 7 medlemmer til Skoleudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05643 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 14, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Skoleudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Skoleudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Skoleudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
 

7 [Åben] Valg af 7 medlemmer til Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05644 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 15, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Børneudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Børneudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Børneudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

8 [Åben] Valg af 7 medlemmer til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05645 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 16, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
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Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

9 [Åben] Valg af 9 medlemmer til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05646 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 17, stk. 1 skal der 
vælges 9 medlemmer til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer forudsat, at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre 
styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære møde den 6. december 2021 kl. 18:30. 
 
Valg af medlemmer til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 9 medlemmer til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

10 [Åben] Valg af 7 medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05647 
 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 og styrelsesvedtægtens § 18, stk. 1 skal der vælges 7 
medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
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medlemmer. 
 
Valg af medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sker ved 
forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

11 [Åben] Valg af 7 medlemmer til Byplanudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05649 
 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Byplanudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer forudsat, at 
den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære 
møde den 6. december 2021 kl. 18:30. 
 
Valg af medlemmer til Byplanudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Byplanudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

12 [Åben] Valg af 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune  
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Sags ID: EMN-2021-05621 

 

 
Baggrund 
Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive 
indsats samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i 
øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet. 
 
Lokalrådet består af repræsentanter for det lokale politi, borgmesteren og tre kommunale 
medlemmer, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Borgmesteren er formand for Lokalrådet. Politidirektøren udpeger næstformanden for Lokalrådet 
blandt politiets medlemmer. 
 
Valg til Lokalrådet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, 
jf. § 24, stk. 3 

 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

13 [Åben] Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet  
  
Sags ID: EMN-2021-06055 

 

 
Baggrund 
Ifølge § 10, stk. 3 i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling kan Kommunalbestyrelsen 
nedsætte et Bevillingsnævn bestående af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et 
sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer.  
 
Personer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af Bevillingsnævnet. 
 
Bevillingsnævnet har til opgave at træffe de afgørelser efter lov om restaurationsvirksomhed og 
alkoholbevilling, der er henlagt til Kommunalbestyrelsen. 
 
Det har været praksis, at 2 medlemmer vælges efter indstilling fra henholdsvis Hotel- 
Restaurations- og Turisthvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) og 3F Hotel & Restauration. 
 
3F Hotel & Restauration har indstillet følgende som branchekyndig repræsentant: 



Side 12 

1) Faglig sekretær Merete Yardley Andersen, Peter Ipsens alle, 2400 København NV, eller  
2) Formand for 3F i København, John Ekebjærg-Jakobsen, Carl Langes Vej 8, 2500 Valby,  

 
HORESTA har indstillet: 
Direktør Mogens Stendrup, Alme Englodsvej 7, 3230 Græsted, som branchekyndig repræsentant. 
 
HORESTA er i henhold til ligestillingslovens § 10a blevet bedt om også at indstille en kvinde, men 
HORESTA har oplyst, at dette ikke har været muligt. 
 
Valg til Bevillingsnævnet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

 
1. At der vælges en de af 3F Hotel & Restauration indstillede personer og den af HORESTA 

indstillede person til Bevillingsnævnet, og 
2. At der herudover vælges 4 medlemmer til Bevillingsnævnet, hvoraf 1 af medlemmerne er et 

sagkyndigt medlem med kvalifikationer i form af en relevant viden om 
virksomhedsøkonomi. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

14 [Åben] Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-05622 

 

 
Baggrund 
I henhold til retsplejelovens § 72 skal hver kommune nedsætte et grundlisteudvalg på 5 
medlemmer. Grundlisteudvalgets opgave er at vælge et antal personer, der anses for egnede til at 
virke som domsmænd og nævninge. 
 
Medlemmerne af Grundlisteudvalget behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen. 
 
Valg til Grundlisteudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 
25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 

Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 5 medlemmer til Grundlisteudvalget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

15 [Åben] Udpegning af 2 medlemmer til Det Grønne Råd  
  
Sags ID: EMN-2021-06306 

 

 
Baggrund 
Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle 
spørgsmål, der hører under plan-, natur- og miljøområdet. 
 
I henhold til kommissorium for Det Grønne Råd er formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 
formand for rådet, mens der skal udpeges yderligere et medlem fra Klima-, Miljø- og 
Teknikudvalget og et medlem fra Byplanudvalget til Det Grønne Råd.  
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der udpeges 2 medlemmer til Det Grønne Råd, hvoraf det ene medlem er medlem af Klima-, 
Miljø- og Teknikudvalget, mens det andet medlem er medlem af Byplanudvalget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

16 [Åben] Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer samt 1 socialt sagkyndig til 
Huslejenævnet  
  
Sags ID: EMN-2021-05962 

 

 
Baggrund 
I henhold til boligreguleringslovens §§ 36 og 37 består Huslejenævnet af en formand, der 
beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet (tidligere Transport- og Boligministeriet) efter indstilling 
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fra Kommunalbestyrelsen, og 2 medlemmer der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling 
fra henholdsvis større udlejer- og lejerforeninger i kommunen. Der vælges suppleanter for hvert 
medlem. 
 
Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Pågældende må ikke have særlig 
tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i 
ejendomshandler.  
 
Medlemmer af Huslejenævnet skal være bekendt med huslejeforhold. 
 
I sager om husorden efter lejelovens §§ 79a- 79c tiltrædes Huslejenævnet af en socialt sagkyndig, 
der udpeges af Kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret. Der vælges 
suppleant for den sagkyndige. 
 
Indstilling af formand og suppleant sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Valg af medlem og suppleant til Huslejenævnet efter indstilling fra de større lejerforeninger i 
kommunen samt valg af medlem og suppleant efter indstilling fra de større udlejerforeninger i 
kommunen sker ved et forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 
24, stk. 3. 
 
Valg af socialt sagkyndig samt suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1. 
 
LLO Hovedstaden (lejerforening) indstiller som medlem: 
Henrik Palmkvist 
Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS, Nøjsomhedsvej 9, 2100 København Ø  
 
Som suppleant indstilles: 
 
Camilla Hohn Sørensen 
Lundemarksvej 69, 4300 Holbæk   
 
BOSAM og DanskeLejere (lejerforeninger) indstiller sideordnet som medlem og suppleant: 
Cand.jur. Rune Skovbjerg Krog 
Bredager 25, 1. tv., 2605 Brøndby 
 
og 
 
Cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen 
Hattensens Allé 2, 4. th., 2000 Frederiksberg 
 
 
Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune (udlejerforening) indstiller som medlem: 
Keld Kristensen 
Ordrup Jagtvej 40B, st. th., 2920 Charlottenlund 
 
Som suppleant indstilles 
 
Anne Marie Oksen 
Højsgårds Allé 29, 2900 Hellerup 
 
EjendomDanmark (udlejerforening) indstiller sideordnet som medlem og suppleant: 
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Anne Marie Oksen og Keld Kristensen 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges en formand for Huslejenævnet og en suppleant for denne som indstilles til 
Indenrigs- og Boligministeriet. 

2. At der vælges et medlem efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen samt en 
suppleant herfor, og et medlem efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunen 
samt en suppleant herfor til Huslejenævnet. 

3. At der vælges en socialt sagkyndig og en suppleant herfor til Huslejenævnet. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

17 [Åben] Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer samt 1 socialt sagkyndig til 
Beboerklagenævnet  
  
Sags ID: EMN-2021-05992 
 

 
Baggrund 
I henhold til almenlejelovens §§ 97 og 98 består Beboerklagenævnet af en formand, der beskikkes 
af Indenrigs- og Boligministeriet (tidligere Transport- og Boligministeriet) efter indstilling fra 
Kommunalbestyrelsen, og 2 medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra 
henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. De to 
medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.  
 
Formanden for Beboerklagenævnet skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden 
må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være 
erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.  
 
I sager om husordenovertrædelser tiltrædes Beboerklagenævnet af en social t sagkyndig, der 
udpeges af Kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret. 
 
Der vælges suppleanter for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige. 
 
Indstilling af formand og suppleant sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk . 1. 
 
Valg af medlem og suppleant til Beboerklagenævnet efter indstilling fra de almene 
boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, samt valg af medlem og suppleant til 
Beboerklagenævnet efter indstilling fra større lejerforeninger i kommunen sker ved et 
forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3.  
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Valg af socialt sagkyndig samt suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 
24, stk. 1. 
 
Gentofte Almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Kildegårdsparken, Foreningen til opførelse 
af billige boliger i Gentofte Kommune, Lejerbo Gentofte, Boligorganisationen Munkegård, 
Danske Funktionærers Boligforening i Gentofte, Boligorganisationen Fremtidens Almene Boliger 
samt Villabyernes Boligselskab (almene boligforeninger) har alle afstået fra at komme med 
indstillinger til Beboerklagenævnet for den kommende valgperiode . 
 
LLO Hovedstaden (lejerforening) indstiller som medlem: 
Jesper Johannes Larsen 
Holmevej 9, Ledøje, 2765 Smørum  
 
Som suppleant indstilles 
Camilla Hohn Sørensen 
Lundemarksvej 69, 4300 Holbæk   
 
BOSAM og DanskeLejere (lejerforeninger) indstiller sideordnet som medlem og suppleant: 
Cand.jur. Rune Skovbjerg Krog 
Bredager 25, 1. tv., 2605 Brøndby 
 
og 
 
Cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen 
Hattensens Allé 2, 4. th., 2000 Frederiksberg 
 
Statsbanepersonalets Andelsboligforening i Gentofte v/ Boligkontoret Danmark (almen 
boligforening) indstiller som medlem og suppleant: 
Stefan Meyer  
Smakkegårdsvej 31, 2820 Gentofte 
 
Gentofte Ejendomsselskab v/ KAB (almen boligforening) indstiller sideordnet som medlem og 
suppleant: 
Ole Lund Petersen 
Stolpehøj 104, 2. tv., 2820 Gentofte 
 
og 
 
Jesper Dalhoff 
Stolpehøj 36. st. tv., 2820 Gentofte  
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges en formand for Beboerklagenævnet og en suppleant for denne som indstilles 
til Indenrigs- og Boligministeriet. 

2. At der vælges 1 medlem efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har 
afdelinger i kommunen samt en suppleant herfor, og at der vælges 1 medlem efter 
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indstilling fra større lejerforeninger i kommunen samt en suppleant herfor til 
Beboerklagenævnet. 

3. At der vælges en socialt sagkyndig og en suppleant herfor til Beboerklagenævnet. 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

18 [Åben] Valg af medlemmer til boligorganisationsbestyrelser  
  
Sags ID: EMN-2021-05699 

 

 
Baggrund 
Af vedtægterne for følgende boligorganisationer fremgår, at Kommunalbestyrelsen udpeger 
medlemmer til bestyrelsen for disse: 
 

a. Gentofte Ejendomsselskab (1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for denne) 

b. Gentofte almennyttige Boligselskab (1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for denne) 

c. Villabyernes Boligselskab i Gentofte (1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for denne) 

d. Boligselskabet Studiebyen (1 bestyrelsesmedlem)  

e. Boligselskabet ”Jægervangen” (2 bestyrelsesmedlemmer) 
 
Boligorganisation a) - c) er almene boligorganisationer. 
 
Valg til boligorganisationerne a) – d) sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Valg til boligorganisation e) sker ved et forholdstalsvalg efter d`Hondts metode, jf. styrelseslovens 
§ 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 
Det er ingen betingelse, at de valgte er medlemmer af kommunalbestyrelsen og for 
boligorganisation c) er det et krav, at de valgte ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges medlemmer og suppleanter til de ovennævnte boligorganisationer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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19 [Åben] Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København  
  
Sags ID: EMN-2021-06029 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 35, stk. 3 og 4, i lov om naturbeskyttelse skal Gentofte Kommunes  
Kommunalbestyrelse vælge 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København. 
 
Valg til Fredningsnævnet sker ved flertalsvalg, jf. styrelsesloven § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

20 [Åben] Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset i 
bebyggelsen Kildeskov Park  
  
Sags ID: EMN-2021-07118 
 

 
Baggrund 
Bebyggelsen Kildeskov Park, herunder ejerforeningen Kildehuset, er almene ældre- og 
plejeboliger, hvor Gentofte Kommune er ejer af ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr.13 li Gentofte, der 
benyttes som maler- og quilterværksted under folkeoplysningsloven. Ejerforeningen drives efter §§ 
83-85 i lov om social service. 
 
I henhold til § 4 i vedtægterne for ejerforeningen Kildehuset skal Gentofte Kommune som ejer af 
ovennævnte ejerlejlighed vælge 1 medlem og 1 suppleant for dette medlem til ejerforeningens 
bestyrelse. 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset. 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
 

21 [Åben] Valg af 1 medlem af Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden  
  
Sags ID: EMN-2021-06030 

 

 
Baggrund 
I henhold til Miljøministeriets retningslinjer for Brugerråd, 2007, tilbydes Gentofte Kommunes 
kommunalbestyrelse mulighed for at indstille 1 medlem til Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden. 
 
Brugerrådets medlemmer udpeges af Naturstyrelsen efter indstilling fra organisationer og lokale 
myndigheder. 
 
Indstilling til Brugerrådet sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem som indstilles til Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

22 [Åben] Eventuelt valg af 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd  
  
Sags ID: EMN-2021-06307 

 

 
Baggrund 
Beredskabsforbundet er et landsforbund, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, 
personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner. 
 
Beredskabsforbundet er organiseret i et landsforbund omfattende 5 regionsforbund og mere end 
75 kredse i landets kommuner. En kreds dækker en kommune. 
 
Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at udpege et medlem til Beredskabsforbundets 
Landsråd. Beredskabsforbundet ser imidlertid gerne, at Gentofte Kommune udpeger et medlem. 
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Det er dog oplyst af Beredskabsforbundets Landsråd, at Gentofte kommune er den eneste 
kommune, der tidligere har udpeget et medlem. 
 
Valg til Beredskabsforbundets Landsråd sker ved flertalsvalg, jfr. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

23 [Åben] Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnssynet  
  
Sags ID: EMN-2021-06056 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 27 i lov om hegn nedsættes for hver kommune et hegnssyn, der består af 3 
medlemmer, hvoraf det ene medlem beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være 
plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover, 
skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. 
 
I henhold til § 28 i lov om hegn beskikker kommunalbestyrelsen medlemmer og 3 personlige 
suppleanter til Hegnssynet.  
 
I Hegnssynet er der i dag 1 plantningskyndigt medlem og 2 bygningskyndige medlemmer. 
Valg til Hegnssynet sker ved et forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Efter mark- og vejfredslovens § 21 skal Kommunalbestyrelsen endvidere beskikke 3 
vurderingsmænd, der skal vurdere skader forvoldt af husdyr. Opgaven kan efter bestemmelsens 
stk. 4 i stedet tillægges hegnssynsmændene. 
 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 3 medlemmer til Hegnssynet, der enten er plantnings- eller bygnings-
kyndige, således at ovennævnte kvalifikationskrav for Hegnssynets sammensætning er 
opfyldt. 
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2. At der vælges en formand for Hegnssynet blandt de 3 valgte medlemmer. 
3. At der vælges 3 personlige suppleanter til Hegnssynet, der fagligt relaterer sig til de 

udpegede medlemmer. 
4. At de opgaver, der er tillagt vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven tillægges 

medlemmerne af Hegnssynet. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

24 [Åben] Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue  
  
Sags ID: EMN-2021-06308 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 4 i vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal Gentofte Kommunalbestyrelse 
vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark. 
 
Valget til I/S Bellevue Strandparks bestyrelse sker ved et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

25 [Åben] Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes 
Transmissionsselskab I/S (CTR)  
  
Sags ID: EMN-2021-06309 
 

 
Baggrund 
I henhold til §§ 8 og 9 i Vedtægterne for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) 
skal der fra Gentofte Kommune vælges 1 medlem og 1 suppleant til CTR's bestyrelse. 
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CTR er etableret med henblik på at indkøbe og producere fjernvarme til distribution i 
interessentkommunerne. 
 
Valg til CTR's bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes 
Transmissionsselskab I/S. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

26 [Åben] Valg til bestyrelsen for Mølleåværket A/S  
  
Sags ID: EMN-2021-06310 
 

 
Baggrund 
I henhold til § 4, stk. 2 i vedtægterne for Mølleåværket A/S skal Gentofte Kommune udpege 1 
medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
Gentofte Kommune skal endvidere i fællesskab med Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune 
indstille en næstformand for bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen samt indstilling af næstformand til bestyrelsen 
for Mølleåværket A/S sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
2. At der i fællesskab med Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune indstilles en næstformand 
til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

27 [Åben] Udpegning af repræsentanter til generalforsamling og bestyrelse for NOVAFOS-
selskaberne  
  
Sags ID: EMN-2021-06313 

 

 
Baggrund 
I henhold til aktionæroverenskomsten vedrørende Novafos skal der vælges 1 
kommunalbestyrelsesmedlem til at repræsentere Gentofte Kommune på generalforsamlinger i 
NOVAFOS-selskaberne.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Endvidere skal der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer vælges 1 medlem og 1 suppleant til 
bestyrelsen i NOVAFOS-selskaberne samtidig med, at de 9 ejerkommuner i fællesskab skal 
indstille en ekstern formand for bestyrelsen.  
 
Valg af bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant samt indstilling af bestyrelsesformand sker 
ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges en repræsentant for Gentofte 
Kommune til generalforsamlinger i NOVAFOS-selskaberne 
 
2. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
NOVAFOS-selskabernes bestyrelse. 
 
3. At der i fællesskab med de øvrige ejerkommuner i Novafos indstilles en ekstern 
bestyrelsesformand.   
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

28 [Åben] Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for BIOFOS-selskaberne  
  
Sags ID: EMN-2021-06319 
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Baggrund 
I henhold til § 10 i vedtægterne for BIOFOS-selskaberne, BIOFOS Holding A/S, BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS Service A/S skal 
Gentofte Kommune vælge 1 medlem og 1 suppleant til selskabernes bestyrelse. 
 
Valg til BIOFOS-selskabernes bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Valg til bestyrelsen for BIOFOS-selskaberne har virkning fra den første generalforsamling i 2022. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for BIOFOS-selskaberne. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

29 [Åben] Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 4 delegerede til I/S 
Vestforbrænding  
  
Sags ID: EMN-2021-06322 

 

 
Baggrund 
I henhold til §§ 8 og 10 i vedtægterne for I/S Vestforbrænding skal Gentofte Kommunalbestyrelse 
vælge 1 medlem samt 1 personlig suppleant for denne til bestyrelsen. Desuden skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 4 delegerede til generalforsamlingen. 
 
Valg til I/S Vestforbrændings bestyrelse sker ved flertalsvalg og valget af delegerede til 
generalforsamlingen sker ved et forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk.1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
bestyrelsen for I/S Vestforbrænding. 

2. At der vælges 4 delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
generalforsamlingen. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

30 [Åben] Valg til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S  
  
Sags ID: EMN-2021-06305 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 4, stk. 2 i samordningsaftalen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S skal Gentofte 
Kommune udpege 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe 
Fjernvarme I/S. 
 
Gentofte Kommune skal endvidere i forening med Gladsaxe Kommune udpege 1 
bestyrelsesmedlem, der kan være ekstern. 
 
Valg af medlem og personlig suppleant til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S samt 
indstilling af bestyrelsesmedlem, der udpeges i forening med Gladsaxe Kommune, sker ved 
flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Formandshvervet varetages i den kommende valgperiode af det af Gladsaxe Kommune udpegede 
bestyrelsesmedlem. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe 
Fjernvarme I/S. 

2. At der i forening med Gladsaxe Kommune udpeges 1 bestyrelsesmedlem, der kan være 
ekstern. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

31 [Åben] Valg af 1 medlem til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø  
  
Sags ID: EMN-2021-06326 
 

 
Baggrund 
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I henhold til overenskomsten mellem Gentofte Kommune og de kommuner, der får leveret vand fra 
Sjælsø Vandværk, administreres denne forsyning af Fællesudvalget for vandindvinding ved 
Sjælsø. 
 
I henhold til bestemmelserne i § 2 i overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø skal 
Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem til Fællesudvalget, der ikke behøver at være medlem af 
kommunalbestyrelsen. 
 
Valg til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

32 [Åben] Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-06020 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 2 og § 4 i vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget skal Kommunalbestyrelsen 
blandt sine medlemmer vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere for disse til 
Folkeoplysningsudvalget. Heraf skal 1 medlem også være medlem af Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget. 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget. 
Valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget sker ved forholdstalsvalg (d’Hondts metode), jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, mens valget af formand og næstformand sker ved 
flertalsvalg efter styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 3 medlemmer og 3 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer for disse til Folkeoplysningsudvalget. 

 
2. At der vælges en formand og en næstformand for Folkeoplysningsudvalget. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

33 [Åben] Valg af 2 medlemmer til Øregaard Museums bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-06021 
 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 12. december 2017 vedtægterne for den selvejende institution 
Øregaard Museum. Af vedtægternes § 4 fremgår det, at museets bestyrelse består af 5-7 
medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Gentofte Kommunalbestyrelse, og 3 medlemmer udpeges 
af Øregaard Museums Venner, mens op til 2 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen ved 
selvsupplering. 
 
Valg til Øregaard Museums bestyrelse sker ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 2 medlemmer til Øregaards bestyrelse. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

34 [Åben] Valg af 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-06024 
 

 
Baggrund 
Af Gentofte Musikskoles vedtægters § 5 fremgår det, at bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 
en repræsentant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg til Gentofte Musikskoles bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
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Indstilling 
Det indstilles 

 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

35 [Åben] Formidlingscenter Garderhøj, valg af medlem til samarbejdsforum og udpegelse 
af en kommitteret til Garderhøjfondens nævn  
  
Sags ID: EMN-2021-06084 

 

 
Baggrund 
Af driftsaftalen mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune vedrørende drift af 
Formidlingscenter Garderhøj fremgår, at der nedsættes et samarbejdsforum med henblik på 
gensidig orientering af parterne. Samarbejdsforummet består af følgende 5 medlemmer; 
formanden for Garderhøjfondens nævn, et medlem af Garderhøjfondens nævn, kulturchefen for 
Gentofte Kommune, et medlem udpeget af Gentofte Kommune, samt den daglige leder af 
Formidlingscenter Garderhøjfortet, der fungerer som sekretær for samarbejdsforum. 

 
Endvidere fremgår det, at Gentofte Kommune er berettiget til at udpege en kommitteret, der 
deltager i de møder, som Garderhøjfondens nævn holder. 

 
Valg til Garderhøjfortets samarbejdsforum og udpegelse af kommitteret til Garderhøjfondens nævn 
sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 1 medlem til samarbejdsforum for Formidlingscenter Garderhøj. 
 

2. At der udpeges en kommitteret til at deltage i de møder, som Garderhøjfondens nævn 
holder. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

36 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater  
  
Sags ID: EMN-2021-06082 

 

 
Baggrund 
Af Bellevue Teaterets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, samt at 
Gentofte Kommunalbestyrelse udpeger ét af medlemmerne. 

 

Valg til bestyrelsen for Bellevue Teater sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 

 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater. 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

37 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frivilligcenter Gentofte  
  
Sags ID: EMN-2021-06085 

 

 
Baggrund 
Af Frivilligcenter Gentoftes vedtægter § 5, stk. 2, fremgår det, at Gentofte Kommune kan 
repræsenteres i bestyrelsen med en observatør uden stemmeret. 
 
Valg til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 1 medlem til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

38 [Åben] Udpegning af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børne- og Ungeudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-06081 
 

 
Baggrund 
I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 18-21, og § 1 i 
bekendtgørelse af forretningsorden for Børne- og Ungeudvalgene skal der vælges 2 medlemmer 
og 2 personlige stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Børne- og 
Ungeudvalget. 
 
Børne- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i Lov 
om social service (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedens samtykke m.v.). 
Formanden eller i dennes fravær næstformanden kan træffe midlertidige afgørelser i medfør af § 
75 i Lov om social service (straksreaktioner uden forældremyndighedens samtykke, der ikke kan 
afvente at sagen behandles i Børne- og Ungeudvalget). 
 
Valg af medlemmer til Børne- og Ungeudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens §§ 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 1.  
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer til Børne- og Ungeudvalget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

39 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Fællescentret Strandlund og 2 medlemmer til 
Strandlunds Kollektivboliger  
  
Sags ID: EMN-2021-06281 
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Baggrund 
Den selvejende institution Fællescentret Strandlund driver et fællescenter for Strandlunds 
kollektivboliger og ejerboliger. I henhold til § 2 i vedtægten for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund vælger Gentofte Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode et medlem og en suppleant til bestyrelsen. Dette medlem er samtidig født 
formand for bestyrelsen. Valget sker ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Den selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger er selvejende ældreboliger, der er omfattet 
af BEK 918/199 om boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger. 
Gentofte Kommune har i henhold til vedtægternes § 13 anvisningsret til boligerne. Der er tale om 
lejeboliger, der delvist er omfattet af lejelovens bestemmelser.  
 
I henhold til vedtægternes § 5 vælger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til kollektivboligernes 
bestyrelse, heraf skal den ene være formanden for bestyrelsen for ovennævnte Fællescentret 
Strandlund. Den pågældende er samtidig født formand for bestyrelsen for den selvejende 
institution Strandlunds Kollektivboliger.  
Kommunalbestyrelsen skal endvidere vælge 1 suppleant, der supplerer for begge kommunalt 
udpegede bestyrelsesmedlemmer.  
 
Valg af de to medlemmer til bestyrelsen for Strandlunds Kollektivboliger sker ved forholdstalsvalg 
efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
Valg af suppleant sker ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fællescentret 
Strandlund, der tillige er medlem af og formand for bestyrelsen for Strandlunds 
Kollektivboliger. 

2. At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Strandlunds 
Kollektivboliger. 

3. At der vælges 1 suppleant, der supplerer for begge kommunalt udpegede medlemmer.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

40 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Josephine Schneiders Ungdomsboliger  
  
Sags ID: EMN-2021-06089 
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Baggrund 
I henhold til vedtægter for den selvejende institution Josephine Schneiders Ungdomsboliger skal 
der vælges 1 medlem til bestyrelsen af Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Josephine Schneiders Ungdomsboliger.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

41 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole  
  
Sags ID: EMN-2021-06090 
 

 
Baggrund 
I henhold til § 4 i vedtægt for den selvejende institution Hjortholm Kostskole skal der vælges et 
medlem til deres bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
  
Hjortholm Kostskole er beliggende i Næstved Kommune, men har driftsoverenskomst med 
Gentofte Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

42 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hellerup Krisecenter  
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Sags ID: EMN-2021-06091 

 

 
Baggrund 
Den selvejende institution Hellerup Krisecenter er et krisecenter for kvinder med eller uden børn. 
Krisecentret drives efter § 94 i Lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægten for den selvejende institution Hellerup Krisecenter skal 
Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem til krisecentrets bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hellerup Krisecenter.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

43 [Åben] Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Ungdomsskolen  
  
Sags ID: EMN-2021-06093 

 

 
Baggrund 
I henhold til §§ 1-2 i vedtægt for Gentofte Ungdomsskole skal der vælges 2 medlemmer og 2 
stedfortrædere til bestyrelsen for Ungdomsskolen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.  
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Ungdomsskolen blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

44 [Åben] Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Gymnasium  
  
Sags ID: EMN-2021-06095 
 

 
Baggrund 
I henhold til § 2 i vedtægterne for Gentofte Gymnasium skal Kommunalbestyrelsen vælge 2 
medlemmer til Gentofte Gymnasiums bestyrelse.  
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 
3.  
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Gymnasium. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

45 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelserne for Aurehøj-, Gammel Hellerup-, Ordrup-, 
Øregaard Gymnasium og Gentofte HF  
  
Sags ID: EMN-2021-06096 
 

 
Baggrund 
I henhold til § 16, stk. 3, 2. pkt. i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse skal 1 bestyrelsesmedlem til hver af de fem selvejende institutioner udpeges af 
kommunerne i Region Hovedstaden i forening.  
 
KKR Hovedstaden har anbefalet, at det er beliggenhedskommunen, der foretager udpegning af 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen skal der være medlemmer, der har erfaring 
fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.  
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til 
Kommunalbestyrelsen har været afholdt.  
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Valget sker til hver enkelt bestyrelse for sig ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.  
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til hver af bestyrelserne for Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, 
Gammel Hellerup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

46 [Åben] Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem til FGU Nord  
  
Sags ID: EMN-2021-07494 
 

 
Baggrund 
FGU NORD blev etableret i september 2018 og er et uddannelsestilbud for unge op til 25 år, 
som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en 
erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller fast beskæftigelse. 
 
FGU Nord består af Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Herlev og Ballerup Kommuner. 
 
I henhold til § 2 i vedtægten for FGU Nord skal Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vælge 
et medlem til bestyrelsen for FGU Nord. 
 
Valget af Gentofte Kommunes medlem af bestyrelsen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, 
stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for FGU Nord. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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47 [Åben] Valg af 1 medlem til den selvejende institution Josephinehøjs bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-05928 

 

 
Baggrund 
Den selvejende institution Josephinehøj er et bofællesskab for selvhjulpne udviklingshæmmede. 
Bofællesskabet drives med støtte efter § 85 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for den selvejende institution Josephinehøj skal Gentofte 
Kommune vælge 1 medlem til Josephinehøjs bestyrelse.   
 
Valg til Josephinehøjs bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Josephinehøj. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

48 [Åben] Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den selvejende institution Østerleds 
bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-05930 
 

 
Baggrund 
Den selvejende institution Østerled er et botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere. Selve 
Østerled på Korsgaardsvej 4-14 drives efter almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte efter 
Servicelovens § 85. Dertil kommer 5 lejligheder på Tranegårdsvej, der udlejes efter 
almenlejelovens med pædagogisk støtte efter servicelovens § 85. 
 
I henhold til § 6 i vedtægterne for den selvejende institution Østerled skal Gentofte Kommune 
vælge 1 medlem og 1 suppleant til Østerleds bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Østerled. 



Side 37 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

49 [Åben] Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til den selvejende institution Østerleds 
boligers bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-05931 

 

 
Baggrund 
Den selvejende institution Østerleds Boliger er et botilbud for voksne udviklingshæmmede. 
Botilbuddet drives efter § 105 i Almenboligloven med støtte i henhold til § 85 i lov om social 
service. 
 
I henhold til § 3, stk. 2 i vedtægten for Østerleds Boliger består bestyrelsen som udgangspunkt af 3 
medlemmer valgt af afdelingsbestyrelsen, og 2 medlemmer udpeget af Gentofte Børnevenner. 
Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i den selvejende institution.  
  
Gentofte Kommune kan dog i henhold til vedtægternes § 3, stk. 3 beslutte, at 
beboerrepræsentanterne i bestyrelsen udpeges af Kommunen blandt beboernes pårørende eller 
andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Der er i øjeblikket ikke umiddelbart nogen af 
de nævnte persongrupper, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor 
beboerrepræsentanterne må udpeges af Kommunalbestyrelsen    
 
Udpegningen sker for en periode på 2 år. 
 
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: Gentofte Kommunes borgmester, 
formanden for Socialudvalget i Gentofte Kommune og ansatte i den del af Gentofte Kommunes 
forvaltning, der udøver tilsynet med de selvejende almene ældreboliginstitutioner i kommunen. 
 
Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer udpeges suppleanter for disse.  
 
Valget sker ved et forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, 
stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til bestyrelsen for den selvejende 
institution Østerleds Boliger blandt beboernes pårørende eller andre, der vil kunne påtage sig 
beboerne interesser. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

50 [Åben] Valg af 1 medlem til den selvejende institution Salems bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-06284 
 

 
Baggrund 
Den selvejende institution Salem er plejeboliger med fast personale (plejehjem). Institutionen 
drives efter § 192 i lov om social service.  
 
I henhold til § 7 i vedtægt for den selvejende institution Salem i Gentofte skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 1 medlem til Salems bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Salem. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

51 [Åben] Valg af 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution plejehjemmet 
Adelaide I og II  
  
Sags ID: EMN-2021-06285 

 

 
Baggrund 
Den selvejende institution plejehjemmet Adelaide drives efter §§ 83-85 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægterne for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 2 medlemmer til Adelaides bestyrelse.   
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
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Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

52 [Åben] Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården

  
  
Sags ID: EMN-2021-05934 
 

 
Baggrund 
Den selvejende institution Overførstergården er en boform for personer, der er hjemløse eller ikke 
kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv, især på grund af alkoholproblemer. Institutionen 
drives efter § 110 i lov om social service.  
 
I henhold til § 6 i vedtægterne for den selvejende institution Overførstergården skal Gentofte 
Kommune vælge 1 medlem til Overførstergårdens bestyrelse.   
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

53 [Åben] Valg af 1 medlem til den selvejende institution Gentofte Håndarbejdsværksteds 
bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-05938 
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Baggrund 
Den selvejende institution Gentofte Håndarbejdsværksted er et dagtilbud, der tilbyder 
beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. Dagtilbuddet drives efter § 103 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægten for selvejende institutioner tilsluttet Gentofte Børnevenners 
institutionsservice skal Gentofte Kommune udpege 1 medlem til Gentofte Håndarbejdsværksteds 
bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte 
Håndarbejdsværksted. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

54 [Åben] Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus 
legat  
  
Sags ID: EMN-2021-05748 
 

 
Baggrund 
Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat uddeler en gang årligt midler blandt andet til 
personer, der lider af eller behandles for kræft eller tuberkulose, og som må anses for at være 
ubemidlede. Legatet drives efter lov om fonde og visse foreninger.   
 
I henhold til § 3 i fundatsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 3 medlemmer til bestyrelsen. De 3 medlemmer skal have bopæl i 
Gentofte Kommune.   
 
Valg sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat vælges 3 medlemmer, 
der har bopæl i Gentofte Kommune. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

55 [Åben] Valg af 2 medlemmer til F.W. Frank og Hustrus Legats bestyrelse  
  
Sags ID: EMN-2021-05704 
 

 
Baggrund 
F.W. Frank og Hustrus Legat fungerer som en erhvervsdrivende fond, der forestår drift og 
udlejning af en ejendom på Stolpegårdsvej. 
 
I henhold til § 3 i vedtægterne for F.W. Frank og Hustrus Legat, skal Kommunalbestyrelsen vælge 
2 medlemmer til legatets bestyrelse. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen i F.W. Frank og Hustrus Legat. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

56 [Åben] Valg af 3 medlemmer til Legat til fordel for handicappede  
  
Sags ID: EMN-2021-05750 
 

 
Baggrund 
Legat til fordel for handicappede har primært til formål at yde støtte til fordel for beboere på den 
selvejende institution Østerled, og sekundært at yde økonomisk støtte til handicappede uden 
tilknytning til denne institution. Såfremt en person på Østerled måtte blive overflyttet til en anden 
institution, skal legatet følge pågældende til denne institution eller afdeling heraf. Legatet drives 
efter lov om fonde og visse foreninger.  
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I henhold til § 12 i legatets fundats vælger Gentofte Kommune bestyrelsen, der består af 3 
medlemmer. Mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne skal have social indsigt. Endvidere skal mindst 
1 medlem være læge, præst, advokat eller ansat indenfor omsorg eller undervisning.  
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Legat til fordel for handicappede. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

57 [Åben] Valg af 3 medlemmer til Seniorrådet  
  
Sags ID: EMN-2021-06022 
 

 
Baggrund 
Efter § 30, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven) skal Seniorrådet rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, 
og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, 
der vedrører de ældre.  
 
I henhold til § 3 i vedtægten for Seniorrådet skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 personer blandt 
dets medlemmer, der kan deltage i rådets møder uden stemmeret.   
 
Valget af medlemmer sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 
1 jf. § 24 stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, der kan deltage i 
Seniorrådets møder uden stemmeret. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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58 [Åben] Valg af 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet  
  
Sags ID: EMN-2021-05761 

 

 
Baggrund 
Handicaprådet skal efter § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven) rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle 
synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører 
mennesker med handicap og 3-7 af Handicaprådets medlemmer og disses personlige 
stedfortrædere skal være udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf med et antal af dens 
medlemmer.  
 
I henhold til § 2 i Handicaprådets vedtægt skal der udpeges 10 medlemmer:  
 

• 5 medlemmer udpeges blandt personer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen. Der har 
hidtil været udpeget 3 medlemmer samt personlige stedfortrædere for disse blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer samt 2 medlemmer samt personlige stedfortrædere for 
disse fra forvaltningen med henholdsvis social-/sundhedsfaglige og tekniske kompetencer. 

 

• 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte (DH-
Gentofte). Indstillingen er vedlagt som bilag. 

 
Der udpeges endvidere 10 personlige stedfortrædere. 
 
Valget af medlemmer og stedfortrædere sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet, heraf 5 
medlemmer og 5 personlige stedfortrædere blandt personer, der repræsenterer 
Kommunalbestyrelsen, samt 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer-Gentofte. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Indstilling til Handicapråd 2022-25 (4296513 - EMN-2021-05761) 
 

59 [Åben] Valg af 2 medlemmer til Integrationsrådet  
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Sags ID: EMN-2021-06023 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 42 i lov om integration kan Kommunalbestyrelsen oprette et Integrationsråd. 
Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i 
kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Kommunalbestyrelsen.  
 
I henhold til § 2 i vedtægten for Integrationsrådet vælger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer 
blandt sine medlemmer til Integrationsrådet.   
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 6 repræsentanter valgt blandt flygtninge/indvandrere i 
Gentofte Kommune, og de øvrige medlemmer efter indstilling fra en række organisationer, råd m.v. 
Der er endnu ikke foretaget valg blandt flygtninge/indvandrere, og foreligger ikke indstilling fra 
organisationer, råd m.v. Sag om udpegning af disse medlemmer vil senere blive forelagt 
Kommunalbestyrelsen.   
 
Valget af medlemmer til Integrationsrådet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Integrationsrådet. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

60 [Åben] Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab  
  
Sags ID: EMN-2021-05655 

 

 
Baggrund 
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for KL´s bestyrelse og har i øvrigt til formål at 
fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 
 
Repræsentantskabet består bl.a. af borgmestrene i KL’s medlemskommuner. 
Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 13, stk. 1, i Love for KL vælge en stedfortræder for 
borgmesteren til repræsentantskabet. 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
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Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en stedfortræder for borgmesteren til Kommunernes Landsforenings 
repræsentantskab blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

61 [Åben] Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøder  
  
Sags ID: EMN-2021-05656 

 

 
Baggrund 
KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. 
 
I henhold til § 4 i Love for KL skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for 
hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Samtidig vælger Kommunalbestyrelsen personlige 
stedfortrædere for de delegerede. 
 
Der kan kun udpeges medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. Love for KL § 4, stk. 2. 
Gentofte Kommune skal på denne baggrund vælge 10 delegerede og 9 personlige stedfortrædere. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D'Hondts metode, jf. § 4 i Love for KL. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 10 delegerede og 9 personlige stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

62 [Åben] Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet  
  
Sags ID: EMN-2021-05623 
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Baggrund 
Kredsrådet nedsættes i henhold til retsplejelovens §§ 111-113 og drøfter spørgsmål af almindelig 
karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål 
vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. 
 
Kredsrådet i Nordsjælland består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de 
kommuner, som politikreds Nordsjælland omfatter. 
 
Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

63 [Åben] Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste  
  
Sags ID: EMN-2021-05658 

 

 
Baggrund 
Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de 
ekspropriationer, der foretages. 
 

Efter ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 1 og 2, består ekspropriationskommissionen af 5 
medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste. 
 
I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen én person til den kommunale liste. Personen 
behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men vedkommende bør have behørig indsigt 
i vurdering af ejendomme. 
 
Udpegningen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, 
og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. 
Efter ekspropriationslovens § 6, stk. 3, skal Kommunalbestyrelsen endvidere udpege en 
repræsentant til det enkelte anlæg, hvis det måtte blive aktuelt. Repræsentanten har ret til at udtale 
sig på ekspropriationskommissionens møder, men de deltager ikke i 
afstemningerne. Det forudsættes, at den kommunale repræsentant har kendskab til planlægningen 
i området og til andre områder af betydning for ekspropriation. Repræsentanten behøver ikke være 
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medlem af Kommunalbestyrelsen. 
 
Det er ikke et krav, at repræsentanten til det enkelte anlæg udpeges i forbindelse med 
konstitueringen, idet udpegningen kan ske løbende. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 1 person til ekspropriationskommissionens kommunale liste. 
2. At udpegning af repræsentanter til det enkelte anlæg sker løbende. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

64 [Åben] Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste  
  
Sags ID: EMN-2021-05659 
 

 
Baggrund 
Taksationskommissionen efterprøver de af ekspropriationskommissionens fastsatte kendelser, 
hvorved erstatning gives eller nægtes. 
 
Efter ekspropriationsproceslovens § 7, stk. 1 og 2 består taksationskommissionen af 5 
medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste. 
 
I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen én person til den kommunale liste. 
Personen behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men vedkommende bør have 
behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 
 
Udpegningen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, 
og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

65 [Åben] Valg af 2 personer til liste over medlemmer af taksationskommissionen  
  
Sags ID: EMN-2021-05660 

 

 
Baggrund 
I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 2 personer, 
der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den 
taksationskommission, der omfatter kommunen. 
 
Valget af de 2 personer sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 personer til optagelse på en liste over medlemmer af taksationskommissionen. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

66 [Åben] Udpegning af 1 person til liste over medlemmer til overtaksationskommissionen

  
  
Sags ID: EMN-2021-05661 

 

 
Baggrund 
I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 1 person, 
der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af 
overtaksationskommissionen. 
 
Valget af 1 person sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 1 person til optagelse på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

67 [Åben] Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger  
  
Sags ID: EMN-2021-06329 

 

 
Baggrund 
I henhold til § 48 i lov om offentlige veje skal der i åstedsforretninger i forbindelse med 
ekspropriation deltage mindst ét medlem af den kommunalbestyrelse, som er vejbestyrelse. 
 
Kommunalbestyrelsens repræsentant leder åstedsforretningen og fremsætter på 
kommunalbestyrelsens vegne forslag til erstatning m.v. 
 
Valg af repræsentant ved åstedsforretninger og suppleant herfor sker ved flertalsvalg, jf. 
styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der skal vælges 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

68 [Åben] Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for Trafikselskabet 
MOVIA  
  
Sags ID: EMN-2021-06334 
 

 
Baggrund 
I henhold til § 6 i vedtægterne for MOVIA skal Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem og 1 
suppleant til repræsentantskabet for MOVIA. 
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Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for MOVIA blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

69 [Åben] Valg af valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere  
  
Sags ID: EMN-2021-05662 
 

 
Baggrund 
Der skal – gældende for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode – foretages valg af: 
 

1. 5 personer til valgbestyrelsen – herunder borgmesteren, der er født medlem af og formand 
for valgbestyrelsen og 5 personlige stedfortrædere. 

2. Næstformand for valgbestyrelsen 
3. Formænd for afstemningsstederne 
4. Valgstyrere. 
5. Tilforordnede vælgere 

 
Valgbestyrelse 
I henhold til bestemmelserne i § 25 i lov om valg til Folketinget og § 16 i lov om valg af danske 
repræsentanter til Europaparlamentet skal valgbestyrelsen bestå af 5 medlemmer med 
borgmesteren som formand. 
 
Endvidere følger det af § 14 i den kommunale valglov at valgbestyrelsen i forbindelse med 
kommunalvalgene skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer med borgmesteren som formand.  
 
Valgbestyrelsen påser, at indleverede kandidatanmeldelser er gyldige, og sørger for 
tilvejebringelse af stemmesedler og valglister samt forestår stemmeoptælling. 
 
Der skal vælges 5 medlemmer til valgbestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Der 
skal endvidere vælges 5 personlige stedfortrædere. Valget skal ske ved forholdstalsvalg (d´Hondts 
metode), jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Valgbestyrelsens næstformand 
Der skal vælges en næstformand for valgbestyrelsen, jf. lov om kommunale og regionale valg § 14, 
stk. 3. Valget sker ved flertalsvalg jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
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Formænd for afstemningsstederne 
Der skal endvidere vælges formænd for de 10 afstemningssteder. Formændene skal vælges 
blandt valgstyrerene, lov om kommunale og regionale valg §16, stk. 3.  
 
Det foreslås i overensstemmelse med tidligere praksis, at formændene for de 10 
afstemningssteder er identiske med valgbestyrelsens medlemmer og disses stedfortrædere.  
 
Valgstyrere 
Valgstyrere vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg under ét blandt de i kommunen 
boende vælgere, mindst 5 højst 9 for hvert af de 10 afstemningsområde. Ved tidligere valg har der 
været valgt 5 valgstyrere i hvert område, og dette antal foreslås 
bibeholdt. Valget skal ske ved forholdstalsvalg (d´Hondts metode), jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, 
jf. § 24, stk. 3. 
 
Valg af tilforordnede vælgere 
Valget af tilforordnede vælgere sker af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg under ét blandt 
de vælgere, der har bopæl i kommunen, jf. lov om kommunale og regionale valg § 17, stk. 1. 
 
Valget skal ske ved forholdstalsvalg (d´Hondts metode), jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der udpeges 5 personer til valgbestyrelsen, herunder borgmesteren, der er født medlem 
af og formand for valgbestyrelsen, og 5 personlige stedfortrædere 

 
2. At der udpeges en næstformand for valgbestyrelsen. 

 
3. At formændene for de 10 afstemningssteder vælges. Det foreslås at formændene for de 10 

afstemningssteder er identiske med valgbestyrelsens medlemmer og disses stedfortrædere 
i overensstemmelse med hidtidig praksis. 

 
4. At Økonomiudvalget bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne og efter indhentede 

forslag om personer fra partierne til at udpege valgstyrere, herunder formændene for 
valgstyrerne på de enkelte afstemningsområder, idet fordelingen sker i forhold til partiernes 
stemmetal. 

 
5. At bemyndige borgmesteren til i samråd med valgchefen, på Kommunalbestyrelsens 

vegne, at foretage denne udvælgelse under fornøden hensyntagen til de forskellige 
politiske partiers vælgertal i kommunen, da det må anses for umuligt at få forhåndstilsagn 
fra de eventuelle emner til tilforordnede så betids, at kommunalbestyrelsen vil kunne nå at 
foretage valget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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70 [Åben] Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg  
  
Sags ID: EMN-2021-06335 

 

 
Baggrund 
Distriktsudvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. 
 
Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. 
 
Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter 
indstilling fra hver af landets Kommunalbestyrelser. 
 
Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Indstilling sker ved flertalsvalg, jf. 
styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Forsvarets Personeltjeneste har oplyst: ”Den udpegede repræsentant kan med fordel være 
medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens 
sociale forvaltning. De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at 
der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved 
udvalgets habilitet." 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der indstilles et medlem til distriktsudvalget for hjemmeværnet. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

71 [Åben] Indstilling af 4 kandidater til Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord  
  
Sags ID: EMN-2021-07287 

 

 
Baggrund 
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om 
vurdering af landets faste ejendomme samt efter ejendomsavancebeskatningsloven. 
 
Fordelingen af medlemmer til de enkelte kommuner er fastlagt i bekendtgørelse om landets 
inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse. 
Gentofte Kommune skal indstille 4 kandidater til medlemmer Vurderingsankenævn Hovedstaden 
Nord.  
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Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3.  
 
Funktionsperioden løber fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026. 
 
Krav til de indstillede kandidater 
Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering.  
 
Alene personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles. En ansat i 
skatteforvaltningen kan ikke være medlem af vurderingsankenævnet. Det er endvidere ikke muligt 
samtidig at være medlem af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, 
Skatterådet eller Landsskatteretten.  
 
Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At indstille 4 kandidater til medlemmer af Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

72 [Åben] Indstilling af 2 kandidater til Skatteankenævn Hovedstaden Nord  
  
Sags ID: EMN-2021-07288 

 

 
Baggrund 
Skatteankenævnene behandler klager over skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske 
personer og dødsboer.  
 
Fordelingen af medlemmer til de enkelte kommuner er fastlagt i bekendtgørelse om landets 
inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse. 
Gentofte Kommune skal indstille 2 kandidater til medlemmer og 2 kandidater til personlige 
suppleanter til Skatteankenævn Hovedstaden Nord.  
 
Valget sker ved et forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, 
stk. 3.  
 
Funktionsperioden løber fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026. 
 
Krav til de indstillede kandidater 
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Alene personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles. En ansat i 
skatteforvaltningen kan ikke være medlem af skatteankenævnet. Det er endvidere ikke muligt 
samtidig at være medlem af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, 
Skatterådet eller Landsskatteretten.  
 
Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At indstille 2 kandidater til medlemmer af og 2 kandidater til personlige suppleanter til 
Skatteankenævn Hovedstaden Nord. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

73 [Åben] Udpegning af 15 medlemmer af opgaveudvalget Fremtidens boligformer for 
seniorer   
  
Sags ID: EMN-2021-06279 
 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 29. marts 2021, dagsordenens punkt 14, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre, heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og 10 borgere med kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev 
endvidere udpeget en formand og næstformand. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2021 og afsluttes 
1. kvartal 2022. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt og en liste over opgaveudvalgets 
nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og hvem, der er opgaveudvalgets 
nuværende formand og næstformand.  
 
Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2022, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb. 
 
En valggruppe kan altid vælge en anden person, end den der tidligere er udpeget, så længe 
vedkommende opfylder kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet. 
 
 
Udpegningen af medlemmerne 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
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Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
 
Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet i forbindelse med udpegelserne af medlemmer til de tre opgaveudvalg 
Fremtidens boligformer for seniorer, Unges Trivsel – Sammen og hver for sig og Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre, forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
Valg af formand og næstformand 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget Fremtidens boligformer for 
seniorer (4186201 - EMN-2021-06279) 
2. Kommissorium - Fremtidens boligformer for seniorer (4158900 - EMN-2021-06279) 
 

74 [Åben] Udpegning af 15 medlemmer af opgaveudvalget Unges Trivsel - Sammen og hver 
for sig  
  
Sags ID: EMN-2021-06947 
 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 21. juni 2021, dagsordenens punkt 8, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget Unges Trivsel – sammen og hver for sig, heraf 5 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere med kompetencer, der er beskrevet i 
kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev endvidere udpeget en formand og næstformand. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2021 og 
afsluttes i 2. kvartal 2022. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt og en liste over 
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opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og hvem, der er 
opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand.  
 
Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2022, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb. 
 
En valggruppe kan altid vælge en anden person, end den der tidligere er udpeget, så længe 
vedkommende opfylder kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet. 
 
Udpegningen af medlemmerne 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
 
Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet i forbindelse med udpegelserne af medlemmer til de tre opgaveudvalg 
Fremtidens boligformer for seniorer, Unges Trivsel – Sammen og hver for sig og Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre, forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
Valg af formand og næstformand 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Unges Trivsel – Sammen og hver for sig, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig (4214501 - EMN-
2021-06947) 
2. Oversigt over nuværende medlemmer i opgaveudvalget Unges Trivsel - sammen og hver for 
sig  december 2021 (4294706 - EMN-2021-06947) 
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75 [Åben] Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget 
Uddannelsesvejledning  
  
Sags ID: EMN-2021-06754 

 

Resumé 
Med vedtagelsen af Gentofteplanen 2021 blev det besluttet at nedsætte opgaveudvalget 
Uddannelsesvejledning.  
  
Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget. 

 
Baggrund 
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører. 
 
Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse. 
 

Indstilling 
Borgmesteren indstiller 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Uddannelsesvejledning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

76 [Åben] Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner  
  
Sags ID: EMN-2021-05663 

 

 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb, salg, og andre dispositioner 
over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af 
forbudspåtegninger og lignende underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en 
person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. 
 
Bemyndigelse gives til en eller flere personer. 
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Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der bemyndiges en eller flere personer til underskrift af dokumenter vedrørende særlige 
dispositioner. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

77 [Åben] Mødeplan for 2022  
  
Sags ID: EMN-2021-05068 

 

Resumé 
Mødeplan for Kommunalbestyrelsen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.  

 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2022. 
 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.  
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 

Der er reserveret tid til temamøder i Kommunalbestyrelsen, samt fællesmøder for de stående 
udvalg og Økonomiudvalget forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder hver måned.  
 
Temamøder har til formål at præsentere viden om emner af tværgående interesse for 
Kommunalbestyrelsen og muliggøre drøftelser heraf inden forvaltningen eventuelt fremlægger 
beslutningsforslag. Der kan ikke træffes beslutninger på temamøderne.  
 
Fællesmøder i de stående udvalg har til formål, at udvalg, som skal behandle den samme sag, kan 
gøre dette sammen på et fælles møde. De øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres med 
til de fællesmøder, der vedrører opgaveudvalgene.  
 
Kommissorier for opgaveudvalg, kvartalsvise orienteringer og afleveringer fra opgaveudvalg er 
hidtil blevet behandlet på fællesmøder jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. februar 2017, 
dagsordenens punkt 9.  
 
Med henblik på at øge fleksibiliteten i mødestrukturen foreslås det, at de kvartalsvise orienteringer 
om status fra arbejdet i igangværende opgaveudvalg i stedet sker på temamøder i 
Kommunalbestyrelsen inden de ordinære kommunalbestyrelsesmøder. 
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De midlertidige opgaveudvalg tilrettelægger selv deres arbejdsform, og derfor indgår deres møder 
ikke i forslag til mødeplan. Der er heller ikke reserveret mødetidspunkter til disse.  
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2022 vedtages. 
2. At kvartalsvis orientering fra igangværende opgaveudvalg foregår på temamøder forud for 

kommunalbestyrelsesmøderne.  
3. At hvis der er sager, der skal behandles af flere udvalg, kan de behandles på 

fællesmøderne forud for kommunalbestyrelsesmøderne. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Mødeplan 2022 - til godkendelse (4247585 - EMN-2021-05068) 
 

78 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00477 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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Danske Handicaporganisationer – Gentofte 
v/ formand Hans Rasmussen, Bakkedal 12, 2900 Hellerup 

Telefon: 3965 7035 - Mobil 4046 4152 

 E-mail: formanden@dh-gentofte.dk 

 
 
 
 

Torsdag den 1. december 2021 
 

 
 
 
 
Bestyrelsen i DH-Gentofte indstiller følgende til Handicaprådet: 
 
 

 

Medlem  

 

Adresse – Telefon - Mail  

 

Personlig stedfortræder  

 

Adresse – Telefon - Mail  

 

Lene Jelstrup 

DH-Gentofte 

Gigtforeningen 

 

Niels Andersens Vej 45 

2900 Hellerup 

Tlf.: 4052 3636 

lene@jelstrup.dk 

 

Elsebet Balslev-Clausen 

DH-Gentofte 

Landsforeningen SIND 

 

Ordrupvej 100, 2.tv. 

2920 Charlottenlund 

Tlf.: 30317927 

elsebet@balslev-clausen.dk 

 

Jens Chr. Pedersen 

DH-Gentofte 

Landsforeningen LEV 

 

 

Ermelundsvej 9 

2860 Gentofte 

Tlf.: 28430802 

jcpedersen@gmail.com 

 

Jan Chr. Mollerup  

DH-Gentofte 

Landsforeningen LEV  

  

 

Skolebakken 17  

2820 Gentofte  

Tlf.: 4050 8487  

f.mollerup@mail.dk 

mailto:lene@jelstrup.dk
mailto:elsebet@balslev-clausen.dk
mailto:jcpedersen@gmail.com
mailto:f.mollerup@mail.dk
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Hans Rasmussen   

DH-Gentofte  

Dansk Blindesamfund 

 

Bakkedal 12  

2900 Hellerup  

Tlf.: 3965 7035   

Mobil: 4046 4152  

formanden@dh-gentofte.dk 

 

Jacob Monies  

DH-Gentofte  

Scleroseforeningen  

 

 

Lille Strandvej 12B, 1.th.  

2900 Hellerup  

Tlf.: 2072 3537  

jdmon@webspeed.dk 

 

Mitzi Reinau  

DH-Gentofte 

Astma-Allergi Danmark 

 

Bakkedal 12  

2900 Hellerup  

Tlf.: 3965 7035   

Mobil: 4046 4152  

mitzi.reinau@webspeed.dk 

 

Søren Bork 

DH-Gentofte 

Landsforeningen Autisme 

 

Sundvej 1, 4. tv.  

2900 Hellerup 

Tlf.: 6065 6398 

sbork@webspeed.dk 

 

Elisabet Sinding 

DH-Gentofte 

Dansk Handicapforbund  

 

Strandlund 144, 1. 

2920 Charlottenlund 

Tlf.: 3024 6908 

elisabetsinding@gmail.com 

 

 

Karin Houmøller Christensen 

DH-Gentofte 

Høreforeningen 

 

Trunnevangen 5, 2.th. 

2920 Charlottenlund 

Tlf.: 20292114 – kun SMS 

karinhovgaard@hotmail.com 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Rasmussen  
Formand for DH-Gentofte 

mailto:formanden@dh-gentofte.dk
mailto:jdmon@webspeed.dk
mailto:mitzi.reinau@webspeed.dk
mailto:sbork@webspeed.dk
mailto:elisabetsinding@gmail.com
mailto:karinhovgaard@hotmail.com
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Den 19. november 2021 

Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer 
 

Navn Kompetence 
Katja S. Johansen, formand Kommunalbestyrelsesmedlem 
Karen Riis Kjølbye, næstformand Kommunalbestyrelsesmedlem 
Pia Nyring Kommunalbestyrelsesmedlem 
Bente Frimodt-Møller Kommunalbestyrelsesmedlem 
Kristine Kryger Kommunalbestyrelsesmedlem 
Helle Lynnerup Grunnet-Jepsen Borger på 50+ med overvejelser om at flytte i bofællesskab eller 

anden boform for seniorer 
Annali Rytter Christensen Borger på 50+ med overvejelser om at flytte i bofællesskab eller 

anden boform for seniorer 
Henrik Rafn Borger med interesse for eller viden om seniorliv herunder 

foreningsaktiviteter, sundhed, tryghed, livskvalitet, 
tilgængelighed og inkluderende fællesskaber 

Kirsten Wirth Borger med interesse for eller viden om seniorliv herunder 
foreningsaktiviteter, sundhed, tryghed, livskvalitet, 
tilgængelighed og inkluderende fællesskaber 

Uffe Rosenfeldt Borger med erfaring i at etablere eller bo i bofællesskab eller 
anden alternativ boform 

Søren Parup Borger med interesse i eller erfaring med nabofællesskaber, 
styrkelse af social kapital, samskabelse eller bæredygtighed 

Ebbe Hecht-Hansen Borger med interesse i eller erfaring med nabofællesskaber, 
styrkelse af social kapital, samskabelse eller bæredygtighed 

Torben Andersen Borger med erfaringer fra en afdelingsbestyrelse i en almen 
boligorganisation 

Marianne Vejen Hansen Borger med erhvervsmæssig erfaring med finansiering, 
boligøkonomi, ejendomshandel eller udvikling af nye boformer 
og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvalitet 

Tage Christiansen Borger med erhvervsmæssig erfaring med finansiering, 
boligøkonomi, ejendomshandel eller udvikling af nye boformer 
og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvalitet 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG 

Fremtidens boligformer for seniorer 

1. BAGGRUND 

De generelle samfundstendenser af økonomisk, demografisk og kulturel karakter samt den store opmærksomhed på 

bæredygtighed og klimaansvarlighed påvirker seniorers ønsker til fremtidens boligformer. Den stadig voksende 

økonomiske velstand har bl.a. betydning for boligpriser, bosætning og mobilitet, særligt i hovedstadsområdet. 

Andelen af ældre, som lever længere, bliver større. Frem mod 2030 vil hver 4. borger være over 65 år, og det betyder, 

at der vil være stor efterspørgsel på tidssvarende boligformer til den voksende andel af seniorer.  

Mere end 100.000 ældre i Danmark er påvirket af ufrivillig ensomhed, og tallet vokser. Flere undersøgelser peger på, 

at fælles boformer kan være med til at modvirke ensomhed og fremme livskvalitet. Pensionsselskaber, almene 

boligselskaber, entreprenører, fonde og foreninger har fået øje på målgruppen og indgår partnerskaber for at give 

deres bud på fremtidige boformer for seniorer. De arbejder bl.a. for at gøre det attraktivt og muligt for seniorer 

uanset økonomi ikke at vente til pensionsalderen med at skifte bolig. Det er en livsbeslutning at flytte, men ved at 

flytte på det rigtige tidspunkt, kan man nå at opbygge meningsfulde relationer og skabe flere gode leveår uden behov 

for hjælp og pleje. De fysiske omgivelser har en voksende betydning for blandt andet de daglige aktiviteter og 

muligheder for at leve et selvstændigt liv. 

I følge VIVE’s Ældredatabase er der en stigning blandt ældre, der ønsker at flytte inden for de næste fem år. Den 

hyppigste årsag er ønsket om en mere passende bolig end den nuværende. Flere kommuner arbejder målrettet med 

denne målgruppe og ser et mulighedsfelt for nye boligformer for seniorer, når fx børn flytter hjemmefra eller 

arbejdslivet ophører, men inden behovet for en reel ældrebolig eller eventuelt plejebolig opstår. En tidligere 

undersøgelse fra kommunen viser, at der blandt de nye generationer er en bevidsthed om at være generationer med 

’forlænget levealder’, hvor målet er at blive ’sund gammel’, så der bliver flere gode leveår.  

Flere undersøgelser viser, at der er stor variation i forventninger og ønsker til boligformer og boligbehov blandt 

seniorer, hvor særligt omgivelser og fællesskab har stor betydning, men også økonomi, nem vedligeholdelse, 

overskuelig boligstørrelse, tilgængelighed og adgang til indkøb og offentlig transport har betydning. Gentofte 

Kommune er en fuldt udbygget kommune, og kommuner må ikke i henhold til lovgivningen bygge boliger til seniorer, 

men kan indtage en understøttende rolle i forhold til at fremme mulighederne for, at der kan skabes nye boligformer 

(herunder i eksisterende byggeri); bl.a. ved dialog og inspiration samt skabe sammen på tværs af fx kommune, 

civilsamfund og private aktører. 

Et særligt fokus på fællesskab er desuden i tråd med kommunens politik for bl.a. kultur, arkitektur, sundhed og i 

anbefalingerne fra bl.a. opgaveudvalgene Bæredygtigt Gentofte, FN’s verdensmål i Gentofte, Fremtidens transport, 

Gentofte fri for tyveri, Fremtidens ungdomsboliger og Vi skaber sammen.  

2. FORMÅL 

Kommunalbestyrelsen ønsker med opgaveudvalget at få øget viden om seniorers ønsker og behov i forhold til 

fremtidige boligformer. Samtidig ønsker Kommunalbestyrelsen at få kendskab til, hvorledes kommunen evt. kan 

fremme, at der i Gentofte Kommune etableres boligformer, der modvirker ensomhed og styrker livskvaliteten, og hvor 

der nytænkes i samspillet mellem den private bolig og fælles faciliteter. Opgaveudvalgets formål er at afdække 

kommunens handlemuligheder for at kunne understøtte etableringen af alternative boformer for seniorer, herunder 
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at beskrive seniorers ønsker og behov for boligformer samt afdække barrierer for etablering af disse boformer  i 

kommunen.  

3. UDVALGETS OPGAVER          

Udvalget skal komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om, hvordan kommunen kan fremme seniorers  

mulighed for at etablere sig  i de boligformer, de måtte ønske, som bl.a. kan vægte fællesskab, tryghed, livskvalitet og 

bæredygtige boliger og som samtidig fremmer trivsel og flere gode leveår. Det kan fx være i form af en guide med bl.a. 

retningslinjer og gode råd. 

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående have fokus på følgende fire områder: 

• Ønsker til fremtidige boligformer: Beskrive nuværende og kommende seniorers ønsker til fremtidige 
boligformer i kommunen. 

• Barrierer for andre boligformer: Afdække barrierer for etablering af alternative boformer for seniorer i 
kommunen.   

• Forskellige boligformer: Afdække forskellige typer egnede boligformer for seniorer i kommunen. Det kunne fx 
være bofællesskaber, opgangsfællesskaber, generationsfællesskaber – herunder i ejer-, andels-, almene og 
private lejeboliger og eksempler på forskellige finansieringsmodeller. 

• Bygnings- og planmæssige muligheder: Undersøge hvilke bygnings- og planmæssige muligheder kommunen 
har for at fremme boligformer for seniorer i såvel eksisterende byggeri som nye boliger.  

Opgaveudvalget skal sikre sammenhæng med det igangværende arbejde i opgaveudvalget Byens rum – rammer om 
fællesskaber.  

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af kommunalbestyrelsen under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og 

Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere fordelt således: 
 

• 2 borgere på 50+ med overvejelser om at flytte i bofællesskab eller anden boform for seniorer 

• 2 borgere med interesse for eller viden om seniorliv herunder fx foreningsaktiviteter, sundhed, tryghed, 

livskvalitet, tilgængelighed og inkluderende fællesskaber 

• 1 borger med erfaring i at etablere eller bo i bofællesskab eller anden alternativ boform 

• 2 borgere med interesse i eller erfaring med nabofællesskaber, styrkelse af social kapital, samskabelse eller  

bæredygtighed. 

• 1 borger med erfaringer fra en afdelingsbestyrelse i en almen boligorganisation 

• 2 borgere med erhvervsmæssig erfaring med finansiering, boligøkonomi, ejendomshandel eller udvikling af 
nye boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvalitet.  

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  
 
Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktøren for Social & Sundhed.  

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM 
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Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 

øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv. der ikke er medlemmer af udvalget 

i udvalgets opgave. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 

samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

6. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2021 og afsluttes i 1. kvartal 2022. 

7. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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Kommissorium for opgaveudvalg 
Unges trivsel – sammen og hver for sig 

1. Baggrund 
Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. I rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte 

Kommune fra Center for Ungdomsforskning, beskriver unge Gentofte Kommune som en tryg og god kommune at være 

ung i. Unge i Gentofte oplever, at de har mange muligheder og et generelt privilegeret ungdomsliv. Unge i Gentofte 

beskriver samtidig også et pres for både at leve op til egne forventninger og til de forventninger, de oplever fra 

omverdenen, uddannelsessystemet og deres familie. Et pres, der gør sig gældende i hele Danmark, og som kan 

udfordre unges trivsel.  

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen EN UNG POLITIK, der med fem pejlemærker - Stå stærkt, Forskellige sammen, Fri 

fremtid, Alle i tale, Ingen alene - sætter strategisk retning for det løbende arbejde med at muliggøre, at enhver 

Gentofte-ung lever et godt ungeliv. Et ungeliv, der skal være et godt afsæt for voksenlivet med fokus på uddannelse, 

fritidsliv, fællesskaber, aktive medborgerskab og trivsel. 

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2020 anbefalingerne fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, 

stoffer og alkohol. Anbefalingerne skal skabe de bedste rammer for at udvikle en ungekultur uden røg, stoffer og med 

et begrænset alkoholforbrug. Anbefalingerne fra udvalget rettede sig primært mod unges brug af rusmidler, hvorfor 

Kommunalbestyrelsen med Budget 2021 besluttede at nedsætte et særskilt opgaveudvalg, der skal arbejde fokuseret 

med anbefalinger til at øge trivslen blandt Gentofte-unge.  

Der er på nuværende tidspunkt allerede iværksat flere større indsatser og projekter, der sigter mod at skabe bedre 

trivsel blandt unge i Gentofte Kommune. Men særligt på to områder er der behov for øget fokus; præstations- og 

perfekthedskulturen.  

Præstationskulturen hænger i høj grad sammen med et generelt øget fokus på at præstere, i særlig grad i forhold til 
karakterer og bedømmelser i uddannelsessystemet. At skulle præstere er et naturligt vilkår i unges vej mod voksenlivet 
og kan bidrage positivt til både motivation og læring, men kan samtidig have en række negative konsekvenser for unges 
trivsel. I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune giver unge også udtryk for denne dobbelthed i deres beskrivelser af 
præstationskulturen i Gentofte Kommune. 

Selvom langt de fleste unge trives, giver flere udtryk for, at det kan være vanskeligt at håndtere høje forventninger til 

det at skulle præstere godt hver gang og på alle områder. For unge opleves risikoen for at fejle eller træffe ”forkerte” 

valg som et pres. Dette præstationspres kombineret med en fremherskende perfekthedskultur, hvor unge oplever, at 

de altid skal være den bedste udgave af sig selv, er med til at sætte trivslen under pres.   

Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune og Rusmiddelundersøgelsen 2019 viser begge en stigning i antallet af unge, 

der fx rapporterer om øgede smerter, for lidt og for dårlig søvn, tegn på stress og oplevelsen af ensomhed. Dette kan 

være relateret til de mere negative sider af både præstations- og perfekthedskulturen, og en kilde til mistrivsel. Denne 

mistrivsel kan være forstærket yderligere under den nuværende Corona-situation. 

2. Formål 
Det fremgår af Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, at den præstations- og perfekthedskultur, der gør sig 
gældende i Gentofte Kommune på godt og ondt, kan være medvirkende til at unges trivsel sættes under pres. At ændre 
en kultur er ikke en enkel opgave. Det kræver indsatser, der er udviklet i samspil mellem alle aktører i og omkring unges 
liv – ikke mindst unge selv.  
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Anbefalingerne skal udvikles med afsæt i EN UNG POLITIK og ud fra en vision om, at vi sammen skaber de bedste rammer 
for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte Kommune. 

3. Udvalgets opgaver  
Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode vilkår for trivslen blandt unge i Gentofte Kommune. I forbindelse med 

præsentationen af Gentofte Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune for Kommunalbestyrelsen i februar 2021 var 

der en særlig opmærksomhed på den præstations- og perfekthedskultur, der præger ungelivet, og i flere 

sammenhænge sætter unges trivsel under pres. Derfor skal opgaveudvalget give konkrete anbefalinger til, hvordan vi 

sammen kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på 

godt og ondt. 

Udvalget skal i sine anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, forældre, kultur- og fritidstilbud 

og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode rammer for unges trivsel. 

Opgaveudvalgets arbejdsopgave er således:  

• At give konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere 

præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. 

Udvalget skal også berøre de forventelige følgevirkning af den nuværende Corona-situation i relation til 

opgaveudvalgets formål. 

Udvalgets anbefalinger skal være målrettet alle unge i alderen 13 – 25 år i Gentofte Kommune. Unge er forskellige, har 

forskellige vilkår, kompetencer, behov og forudsætninger, og derfor skal udvalget særligt fokusere på at styrke 

generelle beskyttende faktorer for unges trivsel. 

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og erfaringer fra andre kommuner, samtidig med 

at relevante metoder og forskning inddrages. 

4. Sammensætning af udvalget 
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, 

Skoleudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere mellem 13- 25 år fordelt således: 

• 2 unge fra folke- eller privatskolens 7.-9. klassetrin i Gentofte Kommune.  

• 2 unge fra en ungdomsuddannelse enten stx, htx, eux, stu, eud eller anden ungdomsuddannelse.  

• 2 unge der ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidspunkt. 

• 2 unge, der ikke deltager aktivt i kultur-, idræts- og fritidstilbud eller selvorganiserede aktiviteter i Gentofte 

Kommune. 

• 2 unge der selv har eller kender nogen der har oplevet de negative sider af præstations- og 

perfekthedskulturen.  

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 
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5. Udvalgets arbejdsform 
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Opgaveudvalget kan af hensyn til udvalgets sammensætning vælge en form, hvor der arbejdes mere intensivt fx 

gennem sprint, workshops eller camps. 

Bred inddragelse 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 

udvalget, i udvalgets opgave.  

Forældre, fag- og videnspersoner inddrages ad hoc for at sikre relevans, forældre- og voksenopbakning, perspektiv og 

ejerskab. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

6. Tidsplan  
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2022. 

Opgaveudvalget afholder en række udvalgsmøder og én til to større workshops med deltagelse af opgaveudvalgets 

medlemmer.  

Herudover har opgaveudvalget mulighed for inddrage andre aktører i arbejdet, ved fx at gennemføre camps, 

arbejdsgrupper og lignende. 

Udvalget skal overveje om digital inddragelse kan anvendes til at opnå et bredere perspektiv på den aktuelle 

trivselsudfordring og på udvalgets løsningsforslag. 

7. Økonomi  
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Relateret document 2/2 

 

 

 

Dokument Navn: Oversigt over nuværende 

medlemmer i opgaveudvalget 

Unges Trivsel - sammen og 

hver for sig  december 

2021.docx 

Dokument Titel: Oversigt over nuværende 

medlemmer i opgaveudvalget 

Unges Trivsel - sammen og 

hver for sig  december 2021 

Dokument ID: 4294706 

 

 

 

 



Oversigt over medlemmer i opgaveudvalg Unges trivsel- 

sammen og hver for sig 

 

Navn Kompetence 

Andreas Weidinger  Kommunalbestyrelsesmedlem, Formand 

Niels Lund Kommunalbestyrelsesmedlem, Næstformand 

Jesper Marcus Kommunalbestyrelsesmedlem 

Katja Johansen Kommunalbestyrelsesmedlem 

Jeanne Toxværd Kommunalbestyrelsesmedlem 

Anne Mona Munkith Abbas Bundgaard Ung fra folke- eller privatskolens 7.-9. klassetrin i Gentofte Kommune. 

Sebastian Aarestrup Rais Ung fra folke- eller privatskolens 7.-9. klassetrin i Gentofte Kommune. 

Lukas Rühmann Cerkez Ung fra en ungdomsuddannelse enten stx, htx, eux, stu, eud eller anden 

ungdomsuddannelse 

Bjørk Nelsing Petersen Ung fra en ungdomsuddannelse enten stx, htx, eux, stu, eud eller anden 

ungdomsuddannelse 

Alexander Samsøe Ingor Ung, der ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidspunkt. 

Lukas Byca Ung, der ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidspunkt. 

Sara Idrissi Zougari Ung, der selv har eller kender nogen der har oplevet de negative sider af 

præstations- og perfekthedskulturen 

Rawaa Saleh Ung, der selv har eller kender nogen der har oplevet de negative sider af 

præstations- og perfekthedskulturen 

Louise Henriette Phister Ung, der ikke deltager aktivt i kultur-, idræts-, og fritidstilbud eller 

selvorganiserede aktiviteter i Gentofte Kommune. 

Migle Barkauskaite Ung, der ikke deltager aktivt i kultur-, idræts-, og fritidstilbud eller 

selvorganiserede aktiviteter i Gentofte Kommune. 
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Ugedag                  Betegnelse Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.

Mandag kl. 19.00 i Kommunalbestyrelsen 31. 28. 28. 25. 30. 20.* 29.
26.     

15.Ф

31.       

10. Ф
28. 19.*

Mandag kl. 17.00-19.00 Reserveret til temamøder i 

Kommunalbestyrelsen, samt fællesmøder for de 

stående udvalg og Økonomiudvalget

31. 28. 28. 25. 30. 20. 29. 26. 31. 28. 19.*

Mandag kl. 17.00 i Økonomiudvalget 24. 21. 21. 19.* 23. 13.* 22.
19.         

6. Ф 

24.        

3. Ф
21. 12.*

Tirsdag kl. 17.00 i Klima,- Miljø- og Teknikudvalget 8. 10. 16. 15.

Mandag kl. 17.00 i Byplanudvalget 17. 1.* 14 4. 2. 1.* 15. 12. 5. * 7. 5.

Onsdag kl. 17.00 i Ældre-, Social- og 

Sundhedsudvalget
23. 18. 24. 16.

Onsdag kl. 17.00 i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. 8. 7. 30.

Tirsdag kl. 17.00 i Børneudvalget 8. 7. 13 6.

Torsdag kl. 17:00 i Skoleudvalget 3. 5. 18. 10.

Torsdag kl. 17.00 i Erhvervs-, Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget
10. 12. 1. 1.

Oversigt over fastsatte møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg 2022
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Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Byplanudvalget

*) Dog mandag den 20. juni 2022 - færre mødedage i juni grundet pinse og skolernes sommerferie

*) Dog mandag den 19. december 2022 - færre mødedage i december grundet julen

1. og 2. behandling budget i Kommunalbestyrelsen:

ФKB Budget 1. behandling d. 15. september 2022

ФKB Budget 2. behandling: d. 10. oktober 2022

*) Dog tirsdag den 19. april 2022 - færre mødedage i april grundet påske

*) Dog mandag den 13. juni 2022 - færre mødedage i juni grundet pinse og skolernes sommerferie

*) Dog mandag den 12. december 2022 - færre mødedage i december grundet julen

1. og 2. behandling budget i Kommunalbestyrelsen:

ФKB Budget 1. behandling: 6. september 2022 

ФKB Budget 2. behandling: d. 3. oktober 2022 

*) Dog tirsdag den 1. februar 2022 - færre mødedage i februar grundet skolernes vinterferie                                                                          *) Dog 

onsdag den 1. juni 2022 - færre mødedage i juni grundet skolernes sommerferie                                                                                                                                                                                                                                              

*) Dog onsdag den 5. oktober 2022 - færre mødedage i oktober grundet skolernes efterårsferie
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