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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
1 Åbent

Temadrøftelse om Turisme

013707-2014

Resumé
Ifølge Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt er turisme et ansvarsområde under Kultur- og
Fritidsudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. maj 2014 skal udvalget have en
indledende temadrøftelse om emnet.

Baggrund
Temadrøftelsen indledes med et oplæg ved Ole Kjær Manstedt, der er videnschef hos WoCo
(Wonderfull Copenhagen). Ole vil fortælle om erfaringerne og arbejdet med turisme både generelt
og mere konkret i kommuner omkring København.
Der er udarbejdet et kort baggrundsnotat, der præsenterer et overblik over turismen i Danmark, en
oversigt over Gentofte Kommunes seværdigheder samt eksisterende formidlingstiltag i forhold til
turisme i Gentofte Kommune. Endelig følger en kort redegørelse for tiltag i de tre andre kommuner
i 4 kommune samarbejdet; Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe.

Vurdering
Det anbefales, at forvaltningen på baggrund af den politiske temadrøftelse udarbejder et oplæg
med mulige scenarier for den fremtidige prioritering af turisme i Gentofte Kommune.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At temadrøftelsen om turisme tages til efterretning.

_________________________
Bilag
Oplæg til temadrøftelse om turisme

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
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2 Åbent

Gentofte Kino årsberetning og årsregnskab 2013

012750-2014

Resumé
Gentofte Kino har fremsendt årsberetning og årsregnskab for 2013.

Baggrund
Fra år 2000 og frem til 2006 modtog Gentofte Kino et årligt tilskud på 350.000 kr. til nødvendige
investeringer, samt fortsat istandsættelse og fornyelse af biografen. Gentofte Kino har fra
budgetåret 2007 modtaget et årligt driftstilskud, og i 2013 udgjorde beløbet 629.000 kr.
Det årlige driftstilskud er bevilget med følgende krav:


Tilskuddet gives til Gentofte Kinos udgifter til husleje, elektricitet og varme.



Driftstilskuddet udbetales i månedlige rater á 52.416 kr.



Tilskuddet bortfalder, hvis Gentofte Kino overdrages eller sælges til anden side



Gentofte Kommune modtager hvert år senest den 1. april et revideret regnskab samt en
årsrapport.



Regnskab og årsrapport indeholder en specifikation af antal solgte billetter, antal
særarrangementer og antal deltagere i arrangementerne samt oplistning af
særarrangementer og antal premierefilm.



Biografejeren og nært beslægtede personers økonomiske engagement i biografen i form af
løn, honorarer og fri bil fremgår af det reviderede regnskab



Årets investeringer i fornyelser og istandsættelser fremgår af det reviderede regnskab og
årsberetningen.

Årsberetning og årsregnskab 2013
Gentofte Kino har i 2012 solgt 50.551 billetter til 1.580 offentlige forestillinger. I 2012 blev der solgt
67.998 billetter. Desuden har biografen haft øvrige aktiviteter, hvilket bringer det samlede antal
forestillinger op på 1.655 og det samlede besøgstal op på i alt 67.421 publikummer. Gentofte Kino
har gennem de seneste år oplyst følgende ca. besøgstal:
2010: 71.400, 2011: 92.000 og i 2012: 101.000. I 2013 var antallet af premierefilm 103.
Ifølge regnskabet er resultatet i 2013 et overskud på 385.893 kr. mod 509.737 kr. i 2012. Der er
desuden en negativ egenkapital på 723.656 kr. mod 706.068 kr. i 2012.
I regnskabet forefindes oplysninger om indehavers løn samt værdi af fri bil.
Kultur og Bibliotek har bedt Gentofte Kommunes Økonomiafdeling om en vurdering af
regnskaberne. Økonomi finder det beklageligt, at Gentofte Kino fortsat drives med en negativ
egenkapital, selvom der de seneste år har været råderum til at nedbringe den negative egenkapital
betydeligt. På den anden side er det positivt, at den negative egenkapital er blevet forbedret med
460.640 kr. i perioden 2010-13.
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Oversigt over Gentofte Kinos Årsregnskaber 2010-13
2.009

2.010

2.011
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2.013

Indtægter minus salgsudgifter

2.729.876

3.110.112

3.743.047

3.359.490

Udgifter/afskrivninger/renter

2.787.385

2.911.586

3.233.310

2.973.596

-57.509

198.526

509.737

385.894

-285.706

-120.848

-109.187

-403.482

-841.081 -1.184.296 -1.106.618

-706.068

-723.656

590.000

628.992

629.000

Resultat
Hævet privat/repræsentation/bil
Egenkapital ultimo
Tilskud fra Gentofte Kommune

599.000

Vurdering
Gentofte Kinos regnskab er revideret af registreret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til
forbehold. Årsberetningen efterlever kravet om en specifikation af antal solgte billetter. Endvidere
beskrives en række særarrangementer samt et estimeret antal deltagere.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At Gentofte Kinos årsberetning og årsregnskab for 2013 tages til efterretning.

_________________________
Bilag
Gentofte Kino årsregnskab 2013

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
3 Åbent

Gentofte Musikskole årsberetning og årsregnskab 2013

013720-2014
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Resumé
Gentofte Musikskole har udarbejdet årsrapport for 2013.

Baggrund
Gentofte Musikskoles formål er at formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig
fritidsinteresse samt at fremme musiklivet i Gentofte Kommune. Gentofte Musikskole indgik i 2012
en intern kontrakt med Kultur og Bibliotek gældende for perioden 2013-2014, som skal sikre
samspil mellem Musikskolens formål og de politiske mål for Kultur og Bibliotek.
Pr. 31. december 2013 havde Musikskolen 1950 aktivitetselever, og Musikskolens talentlinje havde
11elever. Gentilmeldingsprocenten var på 78 % for soloundervisningen, og Musikskolen havde pr.
31. december 2012 ca. 500 elever på venteliste.
Endvidere deltager musikskolen i det såkaldte ’Kvintorat’, som er et samarbejde med fem andre
musikskoler omkring talentudvikling m.m. Kvintoratet modtog i 2012 yderligere 300.000 kr. til
videreførelse af talentarbejdet i 2013/2014 og 2014/2015.
Gentofte Musikskole havde i 2013 indtægter på i alt 10.241.683 kr., hvoraf de tre største var
Gentofte Kommunes driftstilskud på 5.161.000 kr., elevbetalinger på 3.194.405 kr. samt tilskud fra
Statens Musikråd på 1.213.853 kr. svarende til 13,43 % af de tilskudsberettigede udgifter til
lærerløn m.v.
Af regnskabet fremgår det, at årets resultat er underskud på 191.453 kr. mod 102.519 kr. i 2012,
og at skolen har en egenkapital på 403.584 mod 595.037 kr. i 2012. Musikskolen har disponeret
200.000 kr. af egenkapitalen til skolens 25 års jubilæum i 2013, og derfor reduceret tilsvarende.
Bestyrelsen vurderer, at dette er et tilfredsstillende resultat, til at sikre en stabil drift også ved
uforudsete udgifter ved eksempelvis sygemelding eller barsel.
Ifølge revisionsfirmaet giver årsrapporten et retvisende billede af Musikskolens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013.

Vurdering
Årsrapporten viser et tilfredsstillende resultat.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At Gentofte Musikskoles årsrapport og årsberetning for 2013 godkendes.
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_________________________
Bilag
Årsberetning Gentofte Musikskole 2013
Årsregnskab Gentofte Musikskole 2013

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
4 Åbent

Historiens Dage 2014 ansøgning til Kulturpuljen

013727-2014

Resumé
Kulturpuljen ansøges om 34.900 kr. til Historiens Dage 2014.

Baggrund
Historiens Dage afholdes i samarbejde med Golden Days i København, og temaet er i år 1.
verdenskrig. Temaet er foranlediget af 100 året for udbruddet af 1. verdenskrig, som markeres i
hele Verden.Festivalprogrammet i Gentofte strækker sig fra den 6.-21. september 2014 og byder
på 16 arrangementer for børn og voksne inden for arkitektur, kunst, musik, litteratur, teater og
historie.
Det samlede budget for festivalen er på 177.125 kr., som fordeler sig på 160.625 kr. til aktiviteter
og 16.500 kr. til PR (Layout og tryk af program). Festivalen finansieres af 63.900 kr. i forventede
billetindtægter, 54.575 kr. i medfinansiering fra arrangørerne, 20.000 kr. fra Brebølfonden samt
3.750 kr. i refusion på børneteater fra Kulturstyrelsen. Herudover ansøges Kulturpuljen om 34.900
kr.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på sit møde den 1. maj 2013 28.800 kr. fra Kulturpuljen til
Historiens Dage. Festivalen med temaet filosofi bød på 12 arrangementer, der med et filosofisk blik
satte fokus på de store idéer og følelser som angst, kærlighed, ondskab, synd, ensomhed,
skønhed og valg, - og trak et samlet besøgstal på 840 besøgende.

Vurdering
Historiens Dage præsenterer et bredt program, som henvender sig til flere målgrupper.
Programmet konkretiserer historiske temaer omkring 1. verdenskrig i en række arrangementer
med en krigshistorisk, en kulturel eller en lokalhistorisk vinkel, som peger frem mod fortællingen
om Danmark som en del af Europa.
Historiens Dage er i de senere år blevet en fast tilbagevendende tradition for historieinteresserede
gentofteborgere og har oplevet et stabilt besøgstal.

Side 7 af 16

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der bevilges 34.900 kr. fra Kulturpuljen til Historiens Dage 2014.

_________________________
Bilag
Ansøgning til Kulturpuljen Historiens Dage 2014
Oversigt Kulturpuljen pr. 06052014

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
5 Åbent

Små anlægsregnskaber, Kultur- og Fritidsudvalget maj 2014

009691-2014

Resumé
Der forelægges anlægsregnskaber for under 2 mio. kr. fra Kultur og Fritid, som er afsluttet, og som
skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet 2013.

Baggrund
Ifølge ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune” skal
anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr., og regnskabsresultatet
ligger inden for bevillingen, samlet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget. Opsamlingen
foretages i maj, som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab. Der er udarbejdet
et skema 2 på hvert af anlægsprojekterne, hvilket er i overensstemmelse med de seneste
ændringer i "Principper og retningslinjer for økonomistyring" i Gentofte Kommune.
Bogbørs Vangede og Dyssegård
På kommunalbestyrelsens møde d. 29. april 2013, pkt. 12, blev der anlægsbevilget 245.000 kr. til
to bogbørser i henholdsvis Dan Turrèls Plads og Dyssegårdsvej 26 ved Skolen. Regnskabet viser
en udgift på 237.836 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.164 kr., svarende til 3%.
Server til driftsafvikling
På kommunalbestyrelsesmødet d. 28. november 2011, pkt. 9, blev der anlægsbevilget 800.000 kr.
til indkøb af server til bibliotekssystemet. Regnskabet viser en udgift på 800.378 kr., dvs.
anlægsbevillingen er forbrugt.
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Vangede Bibliotek – renovering af underetagen
På kommunalbestyrelsesmødet d. 29. maj 2012, pkt. 35, blev der anlægsbevilget 2.000.000 kr. til
at omdanne Vangede Bibliotek til nøglebibliotek samt renovere bibliotekets café. Regnskabet viser
en udgift på 1.998.940 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.006 kr.

Vurdering
Kultur og Bibliotek vurderer, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt i de tre
små anlægsregnskaber: 1) Bogbørs Vangede og Dyssegård, 2) Server til driftsafvikling, 3)
Vangede Bibliotek – renovering af underetagen.
Projekternes eventuelle mer-/mindreforbrug er behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens
enstemmige godkendelse af genbevillingerne på møde den 31. marts 2014, pkt. 19.

Indstilling
Kultur og Bibliotek og Gentofte Ejendomme indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At de tre små anlægsregnskaber godkendes.

_________________________
Bilag
Bilag 1 - Notat forelæggelse af små anlægsregnskaber KUF maj 2014
Bilag 2 - Underskrevet regnskab Bogbørs Vangede og Dyssegård
Bilag 3 - Underskrevet regnskab Server til driftsafvikling
Bilag 4 - Underskrevet regnskab Vangede Bibliotek - renovering af underetagen

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
6 Åbent

Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014

010809-2014

Resumé
Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første tre måneder samt en opfølgning på de
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 1. kvartal 2014 til
godkendelse.
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Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2014 og oversendes herefter til
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af
halvårsregnskab m.m.

Baggrund
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle
situation/udvikling.
Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013.
Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering
Den økonomiske rapportering pr. 1. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger
på i alt -9,0 mio. kr.
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fire
hovedoverskrifter:
1. Driftsudgifter (serviceudgifter)
På serviceområdet forventes der ialt nettomerudgifter på 1,5 mio. kr. Der er merudgifter til bl.a.
vejafvandingsbidraget til Nordvand, ændring af konteringspraksis vedr. børn med fysiske/psykiske
lidelser, implementering af DUBU-systemet i Børn & Unge samt en række sociale
myndighedstilbud.
Modsvarende er der mindreudgifter bl.a. vedrørende tilbagebetaling fra Movia, længerevarende
sociale botilbud, ny ungdomsuddannelse og sociale aktivitetstilbud.
2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)
Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes samlet reduceret med -10,9 mio. kr., som i
overvejende grad vedrører mindreudgifter til kontanthjælp, som følge af ny
kontanthjælpsreform, nettomindreudgifter til seniorjob grundet lavere tilgang end oprindeligt
forudsat samt merudgifter til forsikrede ledige som følge af beskæftigelsesudviklingen.
3. Anlægsudgifter
Merudgifter på ialt 16,5 mio. kr. vedrører primært ordningen med udskiftning af varmevekslere.
4. Øvrige finansposter
Den ansøgte øgede låneoptagelse på -16,0 mio. kr.
vedrører fjernvarmeudbygningen, varmevekslere
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De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side
8 og frem i notatet.

Indstilling
Økonomi indstiller:
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget,
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget:
At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2014 oversendes til
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2014 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

_________________________
Bilag
Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
7 Åbent

Eliteidrætspuljen, ansøgning, Gentofte Rullehockey Klub

008377-2014

Resumé
Gentofte Rullehockey Klub ansøger om støtte til rejseudgifter fra Udviklingspuljen, Idræt og Motion
– eliteidræt, i forbindelse med deltagelse i Europa Cup for hold.
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Baggrund
Gentofte Rullehockey Klubs U19 hold har vundet danmarksmesterskabet i 2013, og har dermed
kvalificeret sig til deltagelse ved Europa Cup for hold. Europa Cup’en afholdes i Schweiz den 13. til
15. juni 2014
Der er i 2014 afsat 251.000 kr. til Udviklingspuljen, Idræt og Motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt
elitearbejde og der er forbrugt 20.000 kr. af puljen i år. Der ydes højst 30.000 kr. i tilskud pr. år pr.
projekt. Der har været et stigende antal ansøgninger til puljen i 2012 og 2013, og hele puljen til
elitearbejde blev anvendt i 2012 og i 2013.
Gentofte Rullehockey Klub har oplyst at budgettet er:
Indtægter:
Egen betaling
Ansøgt Gentofte Kommune
Totale indtægter
Udgifter:
Flybilletter stk. pris 1.250
Hotel
Fortæring
Diverse
Totale udgifter

15 spillere og 5
ledere
kr. 23.000
kr. 35.000
kr. 58.000

kr. 25.000
kr. 16.000
kr. 13.000
kr. 4.000
kr. 58.000

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Rullehockey Klubs deltagelse i Europa Cup for hold er
støtteværdigt. Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at mange klubber vil ansøge om midler fra
puljen til elitearbejde også i 2014, da flere klubber har vundet danmarksmesterskaber og dermed
har kvalificeret sig til internationale turneringer.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes et tilskud på 20.000 kr. til Gentofte Rullehockey Klubs deltagelse i Europa Cup for
hold.

_________________________
Bilag
Ansøgning om støtte til skaterhockeyhold - Gentofte Rullehockey Klub
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
8 Åbent

Eliteidrætspuljen, ansøgning, JB Futsal

008377-2014

Resumé
JB Futsal ansøger om støtte til rejseudgifter fra Udviklingspuljen, Idræt og Motion – Eliteidræt i
forbindelse med deltagelse i de Nordiske Mesterskaber.

Baggrund
JB Futsal har vundet sølv ved danmarksmesterskabet i futsal i 2013 og har dermed kvalificeret sig
til deltagelse ved de Nordiske Mesterskaber i Finland den 8. til 10. august 2014.
Der er i 2014 afsat 251.000 kr. til Udviklingspuljen, Idræt og Motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt
elitearbejde, og der er forbrugt 20.000 kr. af puljen i år. Der ydes højst 30.000 kr. i tilskud pr. år pr.
projekt. Der har været et stigende antal ansøgninger til puljen i 2012 og 2013, og hele puljen til
elitearbejde blev anvendt i 2012 og i 2013.
JB Futsal har oplyst, at budgettet er:
Indtægter:
pr. person
Egen betaling
Ansøgt Gentofte Kommune
Totale indtægter
Udgifter:
Flybilletter
Bus
Ekstra bagage 150 kg
(bolde, tøj osv.)
Hotel, 2 overnatninger
(inkl. forplejning)
Prematch meal
Diverse
Totale udgifter:
Difference

kr. 2.561

kr. 1.900

Hele holdet på 18
personer
kr. 46.103
kr. 30.000
kr. 76.103

kr. 34.200
kr. 6.000
kr. 3.500

kr. 1.300

kr. 23.400

kr. 250
kr. 250

kr. 4.500
kr. 4.500
kr. 76.100
-3

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at JB Futsals deltagelse i de nordiske mesterskaber er
støtteværdigt. Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at mange klubber vil ansøge om midler fra
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puljen til elitearbejde også i 2014, da flere klubber har vundet danmarksmesterskaber og dermed
har kvalificeret sig til internationale turneringer.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes et tilskud på 20.000 kr. til JB Futsals deltagelse i de Nordiske Mesterskaber.

_________________________
Bilag
Ansøgning om Elitetilskud i 2014 JB Futsal (Nordiske mesterskaber)

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
9 Åbent

Orientering om møder og arrangementer

037714-2012

Resumé
Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid.

Baggrund
I perioden den 13. maj til 28. maj


Den 14. maj holdes der et møde for spejdergrupperne i kommunen. Der vil være oplæg
v/Erik Jørgensen om Sirius Patruljen og oplæg v/Adelse Dybkjær om spejderarbejdet i
Tasiilaq



Åbning af Leonado da Vinci udstilling på Akvariet den 15. maj kl. 14



Åbning af cafeen på Øregaard Museum den 21. maj kl. 16



"Jagten Gennem Historien" på Garderhøjfortet den 23. maj kl. 16



Musikfestival på Kulturskolerne den 24. maj kl. 12-18
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Den 21. maj kl. 14.00 afholdes rejsegilde for den kommende rulleskøjtelethal i Gentofte
Sportspark



Hver onsdag i maj, juni og august er der Kom og Vær Med - cykelhold for kvinder med
Ordrup Cykle Club. Tilbuddet er gratis og en del af Gentofte Kommunes
breddeidrætsindsats



Den 10., 17., 24. og 31. maj afholdes Kom og Vær Med - familieyoga i Ordruphallen.
Tilbuddet er gratis og en del af Gentofte Kommunes breddeidrætsindsats



Den 2., 9., 16. og 23. juni afholdes Kom og Vær Med - parkour på Teglgårdsgrunden.
Tilbuddet er gratis og en del af Gentofte Kommunes breddeidrætsindsats.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

_________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
10 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
000352-2014

_________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 13. maj 2014
11 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
000352-2014
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