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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
1  Åbent         Tilbagemelding på Intern Kontrakt mellem Kultur og Bibliotek for 2011-
2012 
 
008395-2013 
 
 
Resumé 

Der gives en tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og 
Bibliotek for 2011-2012. 

 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 1. december 2010 (pkt. 8) en to-årig Intern kontrakt 
mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek gældende for årene 2011 og 2012. 

Kontraktens formål er at målrette og prioritere arbejdet med at skabe et attraktivt og tidssvarende 
kulturtilbud. Endvidere er der lagt vægt på at sikre en høj kvalitet og inddrage borgerne i 
tilrettelæggelsen og afviklingen af kulturens aktiviteter. 

De borgernære ydelser leveres af kulturinstitutionerne og målsættes, evalueres og dokumenteres i 
interne kontrakter og aftaler mellem Kultur og Bibliotek og de enkelte institutioner (Niveau 2-
kontrakter). I disse kontrakter omdannes kulturområdets visioner og politiske mål til konkrete 
indsatser for den enkelte institution. 

På området Kultur og Bibliotek indgås Niveau 2-kontrakter med Gentofte Bibliotekerne og Gentofte 
Musikskole. Endvidere indgås udviklingsaftaler med Øregaard Museum og Kulturskolerne. 
Udviklingsaftaler indgås med institutioner, der ikke har volumen til at indgå egentlige kontrakter.  

Der er i kontraktperioden afholdt dialogmøder med de enkelte institutioner. På denne baggrund er 
der er udarbejdet en tilbagemelding, som afrapporterer på de enkelte succeskriterier for hvert 
politisk mål og på nøgleindikatorerne for Kultur og Bibliotek. 

 
Vurdering 
Kultur og Bibliotek vurderer, at afrapporteringen giver en retvisende tilbagemelding på kontraktens 
målopfyldelse 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 
2011-2012 godkendes.  

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Godkendt.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Tilbagemelding på Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 
2011-2012 PDF 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
2  Åbent         Årsberetning for Kultur og Bibliotek for 2012 
 
008396-2013 
 
 
Resumé 
Kultur og Bibliotek har udarbejdet årsberetning for 2012. 

 
Baggrund 
Kultur og Bibliotek har siden 1996 udarbejdet en årlig beretning med beskrivelse af en lang række 
af det pågældende års aktiviteter indenfor kultur- og biblioteksområdet. 

I 2012 har der i Kultur og Bibliotek været fokus på nye målgrupper, en succesfuld ungeindsats og 
engagerede frivillige. 

Bibliotekerne profilerer sig som kulturhuse og åbnede i 2012 dørene op for mange forskelligartede 
initiativer bl.a. med lokalhistoriske netværk og møder for expats i Gentofte. 

Kommunernes biblioteker var velbesøgte af både børn og voksne. Borgere i alle aldre fungerede 
som frivillige, medaktører og deltagere i kulturelle arrangementer, kreative workshops samt daglige 
aktiviteter.  

Kulturskolerne har i 2012 fordoblet antallet af udbudte kulturpakker og har etableret en 
forfatterskole til de 10 til 13-årige. Samtidig har Musikskolen videreudviklet den velbesøgte 
Gentofte Musikfestival.  

Øregaard Museums forårsudstilling var viet til amerikanske krigskorrespondent og modefotograf 
Lee Miller. Museets anden store udstilling præsenterede historiemaleren Carl Bloch ledsaget af 
udgivelsen af en forskningsbaseret bog om den danske billedkunstner. 

Endvidere har året været præget af festivalerne som Kultur- og Festdage, GentofteNatten, 
Historiens Dage om 50’erne og Børnekulturugerne, der alle trækker et stort publikum. 

Kulturpuljen, Ungepuljen og Børnekulturpuljen har i lighed med tidligere år givet mulighed for en 
række kulturelle initiativer og oplevelser til glæde for børn og voksne. 

 
Vurdering 
Årsberetningen for Kultur og Bibliotek giver en samlet beskrivelse af Kultur og Bibliotek, idet også 
kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud er repræsenteret i beretningen. Således 
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formidler beretningen i tekst, billeder og tal et repræsentativt billede af de kulturelle aktiviteter, der 
fandt sted i 2012. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At årsberetningen for 2012 godkendes. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Godkendt.  
Udvalget vil blive præsenteret for et oplæg om arrangørerne bag GentofteNatten.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Årsberetning 2012 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
3  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Gentofte Barokdage 
 
006725-2013 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 24.000 kr. til Gentofte Barokdage 2013. 

 
Baggrund 
De tre organister ved Gentofte, Helleruplund og Jægersborg Kirker ønsker at arrangere en 
barokmusikfestival i lighed med festivaler afholdt de tre foregående år 2010, 2011 og 2012. 

I år vil Barokdagene præsentere i alt 9 koncerter i ovenstående kirker, samt på Charlottenlund Slot, 
Ordrupgaard, Øregaard Museum, Bernstorff Slot og Gentofte Hovedbibliotek. Koncerterne finder 
sted fra den 21. til og med den 27. oktober 2013 med musikere fra Tyskland, Østrig, Frankrig og 
Danmark. 

Det samlede budget for Gentofte Barokdage er på 201.500 kr. Udgifterne dækker honorarer til 
musikere og solister på 145.500 kr., hertil kommer samlet 29.000 kr. til markedsføring, 4.000 kr. til 
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vagter til koncerterne på museerne, 8.500 kr. i transportudgifter samt samlet 14.500 kr. til diverse 
poster. 

Heraf søges Kulturpuljen om 24.000 kr., Statens Kunstfond om 12.000 kr. og en række fonde 
søges om i alt 96.500 kr. De tre kirker bidrager med i alt 45.000, og der regnes i øvrigt med 
indtægter fra billetsalg på 24.000 kr. Arrangørerne forventer, at barokdagene samlet vil tiltrække 
560 tilhørere. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 7. marts 2012 (pkt. 5) 27.000 kr. fra Kulturpuljen 
til Gentofte Barokdage 2012, der havde i alt 412 publikummer ved de 8 koncerter. 

 
Vurdering 
Gentofte Barokdage er et velfunderet, lokalt initiativ, som nu afholdes for fjerde år i træk. De tre 
arrangører lægger et stort arbejde i at planlægge og gennemføre festivalen hvert år. Det vurderes, 
at barokdagene giver gentofteborgerne mulighed for at opleve barokmusik af høj kvalitet i lokale 
historiske omgivelser.  

Det er desuden positivt, at festivalen samarbejder med en række lokale kulturinstitutioner, der også 
er med til at give koncerterne en afvekslende karakter og giver mulighed for at opleve kommunens 
lokale institutioner på en ny måde.  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 24.000 kr. fra Kulturpuljen til Gentofte Barokdage 2013. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Gentofte Barokdage 
 Bilag 1 Program 
 Bilag2 Budget 
 Kulturpuljen pr. 22.2.13 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
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4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til kunstudstilling om ambassadekvarteret i 
Gentofte 
 
008405-2013 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 22.500 kr. til kunstudstilling om ambassadekvarteret i Gentofte. 

 
Baggrund 
To kuratorer har etableret Bureau for Steds- og Kontekstspecifik kunst, der med støtte fra Statens 
Kunstråd skal opstarte en nyskabende platform for kunst i det offentlige rum. Derfor etableres et 
mobilt udstillingsrum i en ombygget mandskabsvogn, der kan danne rammen om stedsspecifikke 
udstillinger seks steder i Danmark.  

Vognen opstilles udenfor Hovedbiblioteket i perioden 13. april til 5. maj 2013, og kunstner Lasse 
Krog Møller, der er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, vil etablere en udstilling, der igennem 
indsamlede genstande og fortællinger vil fortælle historien om ambassaderne i Gentoftes og deres 
særlige status. Udstillingen formidles igennem en pamflet samt fire offentlige guidede gåture i 
lokalområdet, hvor kunstneren fortæller om sine observationer. 

Det samlede budget for udstillingen er på 44.500 kr. Udgifterne fordeler sig på 12.000 kr. til podier, 
montrer og rammer, 6.000 kr. til håndværksmæssig assistance, 7.500 kr. til fotos, 2.500 kr. til 
belysning samt 1.500 kr. til papirvarer. Hertil kommer udgifter til publikumsrettede aktiviteter på 
8.000 kr. til guidede gåture samt 2.000 kr. til tryk af pamflet. Endelig er der budgetteret med 5.000 
kr. til kunstnerhonorar. 

Udstillingen foreslås finansieret med 22.500 kr. fra fonde, og herudover ansøges Kulturpuljen om 
22.500 kr. 

 
Vurdering 
Udstillingen vil fortælle historien om ambassaderne, der udgør et særligt element i Gentoftes 
historie. Det er desuden positivt, at der i projektet er medtaget en række formidlingsinitiativer. 

Traneudstillingen på Hovedbiblioteket yder ikke støtte til produktion af kunstværker, men yder 
alene et honorar til kunstneren. Produktion af nye værker dækkes via ansøgninger til Statens 
Kunstråd og fonde. 

Det er praksis for Kulturpuljens bevillinger, at tilskuddet ikke overstiger 50 % af det samlede 
budget, og det anbefales således, at projektet støttes med 7.500 kr. svarende til halvdelen af de 
budgetterede udgifter til kunstnerhonorar og publikumsrettede aktiviteter. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 7.500 kr. fra Kulturpuljen til kunstudstilling om ambassadekvarteret i Gentofte. 

 
Beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Afslået. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ift_Ansøgning til Gentofte Kulturpulje 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Sommerjazz 2013 
 
008099-2013 
 
 
Resumé 

Kulturpuljen ansøges om 130.663 kr. til Sommerjazz i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival 
5.-14. juli 2013. 

 
Baggrund 

I lighed med de foregående år er tidligere arrangører og alle kulturinstitutioner under Kulturklub 
Gentofte blevet tilbudt at deltage. Desuden har en enkelt ny arrangør uden for dette regi meldt sig. 
Sommerjazz i Gentofte afvikles af de medvirkende institutioner og koordineres af Kulturafdelingen. 

Der søges om at få halvdelen af udgifterne til det kulturelle indhold, det vil sige kunstnerhonorar og 
teknik, dækket af Kulturpulje, mod at ansøgerne selv finansierer den anden halvdel samt øvrige 
udgifter. Følgende institutioner har ønsket at deltage: 

Institution Budget Anbefalet bevilling Antal koncerter 
Ordrupgaard Museum           43.800      21.330  3
Gentofte Bibliotekerne 44.326 22.163 3
Waterfront Shopping 100.000 34.000 1
Sølyst - Den kgl. 
Skydebane 

460.000 65.000 8

Ordrupgaard, Bibliotekerne og Waterfront Shopping har søgt dækning af 50 % af udgifterne til 
kunstnerhonorar og teknik. Waterfront Shopping har udover samlet 68.000 kr. til kunstnerhonorar 
og teknik budgetteret med 30.000 kr. til markedsføring og 2.000 kr. til personale. 
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Sølyst har et samlet budget på 460.000 kr. Heraf er 295.000 kr. udgifter til kunstnerhonorar og 
teknik. Samtidig forventer Sølyst 230.000 kr. i indtægter på entré og sponsorater. Derfor anbefales 
det at yde differencen på 65.000 kr.  

  

Der budgetteres med en udgift på 5.200 kr. ex. moms pr. spillested for at være en del af 
Copenhagen Jazzfestival. Det betyder, at koncerterne markedsføres i festivalens trykte program 
samt på hjemmeside og app. Arrangørerne modtager desuden plakater og T-shirts. Hertil kommer 
udgifter til lokal markedsføring til tryk af store plakater til pyloner. 
Det samlede budget for Sommerjazz er på 144.163 kr. De fordeles på 121.163 kr. til det 
kunstneriske indhold samt 23.000 til markedsføring. Der resterer et mindreforbrug på 13.500 kr. fra 
Sommerjazz 2012. Derfor ansøges Kulturpuljen om 130.663 kr. 

I 2012 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 100.000 kr. fra Kulturpuljen til Sommerjazz, med 6 
koncerter og et samlet publikumstal på 2.290. Waterfronts koncert blev overværet af 1500 
tilhørere, Ordrupgaards to koncerter af samlet 200 tilhørere, Bernstorff Slots koncert af 350 
tilhørere og de to koncerter på Hovedbiblioteket begge af 120 tilhørere. 

 
Vurdering 

Der er erfaring for, at det er af stor betydning for arrangementernes tilslutning, at de kan kobles på 
markedsføringen af større festivaler. Historiens Dage har oplevet en stigende tilslutning i kraft af 
markedsføringen via Golden Days. Publikumstallet tidligere år vidner desuden om en stor interesse 
for jazz blandt gentofteborgerne. 

Det anbefales, at tilskuddet bevilges med den forudsætning at max. 23.000 kr. anvendes til 
markedsføring. Lykkes det ikke at forhandle udgift til Copenhagen Jazzfestival ned, kan 
markedsføringsbudgettet i stedet anvendes til markedsføring lokalt. 

 
Indstilling 

Kultur- og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 130.663 kr. fra Kulturpuljen til Sommerjazz. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Sommerballet 
 
008403-2013 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 93.300 kr. til afholdelse af Sommerballet søndag den 16. juni 2013. 

 
Baggrund 
Den Kongelige Ballet vil i forbindelse med Kultur- og Festdagene opføre et udvalg af danse fra 
årets repertoire under åben himmel.  

Gentofte Kommune har tidligere været værtsby for Den Kongelige Ballet, der i 2009-2011 har 
gæstet kommunen i regi af Danske Sommerballet sponsoreret af Danske Bank. Fra 2012 har 
Gentofte Kommune etableret et direkte samarbejde med Den Kongelige Ballet med henblik på 
fortsat at kunne præsentere borgerne for den populære ballet. 

Sommerballetten afholdes i Bernstorff Slotshave, hvor danserne kan danse med slottet som 
baggrund med publikum siddende på græsset nedenfor.  

Det samlede budget for Sommerballetten er på 93.300 kr., som søges dækket af Kulturpuljen. 
Heraf er 65.000 kr. honorar til Den Kongelige Ballet, 15.250 kr. til produktion (teknik), 7.550 kr. til 
arealleje, 4.000 kr. til ekstra renhold, 1.00 kr. til catering samt 500 kr. til diverse. I tilfælde af regn 
aflyses forestillingen, og der betales ikke honorar til Den Kongelige Ballet. 

Sommerballetten har oplevet et støt stigende publikumstal: 2009: 1.000 (Forestillingen blev aflyst 
på grund af regn), 2010: 1.500, 2011: 3.500 og 2012: 3.100. 

 
Vurdering 
Samarbejdet med Den Kongelige Ballet giver gentofteborgerne mulighed for en ekstraordinær 
kulturoplevelse med ballet i verdensklasse i smukke omgivelser.  

Idet arrangementet er gratis vil det yderligere kunne tiltrække et publikum, som ikke normalt ser 
ballet. De vil her få mulighed for at opleve en eksklusiv kunstart i frie rammer.  

  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 93.300 kr. fra Kulturpuljen til Sommerballet. 

 
Beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Danske Sommerballet_ansøgning 2013 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
7  Åbent         Frigivelse af driftsmidler til Formidlingscenter Garderhøjfortet 
 
008404-2013 
 
 
Resumé 
Der søges frigivet 468.000 kr. af driftstilskuddet til Formidlingscenter Garderhøj i 2013. 
 
Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 11. august 2010 (pkt. 5) projektbeskrivelsen af 
Formidlingscenter Garderhøj. Projektet består dels af renovering af bygningerne, hvor de delvis 
føres tilbage til deres oprindelige stand, og dels etablering af en række formidlingsaktiviteter i og 
omkring Garderhøjfortet.  

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 13. december 2010 (pkt.17) at indgå en projektaftale 
og en driftsaftale vedrørende Formidlingscenter Garderhøjfortet. Dette indebærer, at Gentofte 
Kommune i fire år, med start i 2012, afsætter 1 mio. kr. årligt til drift af formidlingscentret. 

Driftsaftalen er indgået mellem Garderhøjfonden, Experimentarium og Gentofte Kommune, og med 
Experimentarium som driftsansvarlig.  

I løbet af efteråret 2011 blev det klart, at taget på Garderhøjfortet var så utæt, at der skulle skaffes 
ekstra midler til reparation af tagmembranen, inden renoveringen kunne påbegyndes. Realdania 
påtog sig i foråret 2012 at finansiere dette som en ekstraordinær bevilling på 1 mio. kr. udover det 
estimerede budget på 17 mio. kr. Dette betød at den forventede åbning måtte udskydes til 2013. 

På sit møde den 5. september 2012 (pkt. 2) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge den 
afsatte 1 mio. kr. til drift af Formidlingscenter Garderhøj til etablering af udstillingsaktiviteter. 
Formidlingscenter Garderhøj planlægges at åbne den 19. september 2013.  
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Forud for åbningen skal ansættes en daglig leder, således at lederen kan forestå indretningen af 
formidlingscenteret samt tilrettelægge formidlingsaktiviteter for efteråret. Der ansøges derfor om 
frigivelse af driftstilskud for 4 måneder: 333.000 kr. samt løn til lederen i tre måneder frem til 
åbningen 135.000 kr. I alt søges frigivet 468.000 kr. 
Experimentarium har rettet henvendelse og ønsker at ansætte den daglige leder allerede pr. 1. 
april, så vedkommende kan fungere som byggestyrer på projektet. En fremrykning af 
ansættelsesdatoen med to måneder vil betyde, at der skal frigives yderligere 90.000 kr. 

 
Vurdering 

Det vurderes at være af afgørende betydning for en vellykket åbning af Formidlingscenter 
Garderhøj, at den ansvarlige leder aktivt deltager i indretningen af formidlingscenteret samt 
tilrettelægger en række formidlingsaktiviteter. Disse aktiviteter skal skabe opmærksomhed omkring 
det nye formidlingscenter og tiltrække besøgende. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At driftsbevilling på 468.000 kr. til Formidlingscenter Garderhøj frigives. 
2. At udvalget drøfter frigivelse af yderligere 90.000 kr. af driftsbevilling til ansættelse af daglig 

leder pr. 1. april. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Punkt 1-2, Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
8  Åbent         Genbevillinger fra regnskab 2012 til budget 2013. Kultur- og 
Fritidsudvalget 
 
006901-2013 
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Resumé 

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget 2013. 
Opgørelsen af genbevillinger omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og 
lån/deponering/indskud. 

 
Baggrund 

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk 
decentralisering i Gentofte kommune" Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem 2 
regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte 
Kommune" 

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give de økonomisk disponerende 
budgetansvarlige større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at 
undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller 
vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun vil være mulige ved ekstra bevillinger. 

Af hensyn til kommunens samlede økonomi og overholdelse af den centralt aftalte serviceramme 
har genbevillingerne på driftsområdet de senere år skulle disponeres, så niveauet af overførsler er 
lige stort fra år til år.  

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der budgetteret med en pulje til nedbringelse af 
genbevillingsniveauet på 30 mio. kr. i 2012. Puljen blev, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 
behandling af kvartalsrapporten pr. 31.3.2012 fordelt på en række projekter. Disse initiativer er 
generelt gennemført i løbet af 2012. På det samme kommunalbestyrelsesmøde blev 14,4 mio. kr. i 
2012 frigivet fra driftsgenbevillingerne til anvendelse på anlæg. 

Som følge af den stramme og konsekvente styring indenfor den fastlagte serviceramme, er der på 
en række institutioner og driftsområder, sket en opsparing i løbet af 2012. Denne opsparing 
medfører, at genbevilllingsniveauet ikke er reduceret så meget som forudsat.  

I budget 2013 er der i alt afsat en genbevillingspulje på 39 mio. kr. Puljen har dels til formål at sikre 
en hensigtsmæssig implementering af reduktionerne i 2013 samt at finansiere  frigivelser af 
driftsgenbevillinger for 2013. Disse frigivelser af driftsgenbevillinger har til formål at reducere den 
opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække.  

Det er stadig en forudsætning, at der disponeres således i 2013, at øvrige driftsgenbevillinger fra 
2013 til 2014 bliver af mindst samme størrelse som overførslen fra 2012 til 2013.  

 
Vurdering 
Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat. 
 
De foreslåede genbevillinger er fordelt således på udvalg: 
 
Beløb i 1.000 kr.               Genbevillinger    Rådigheds-  Lånoptagelser/  Genbevillinger 
                                              driftsformål         beløb            deponerings-           i alt 
                                                                         (anlæg)              frigivelser 
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Teknik- og Miljøudvalget        15.229               69.339                                       84.568 
  
Kultur- og Fritidsudvalget         6.229               29.730                                       35.959 
  
Børne- og Skoleudvalget        39.098                5.362                                        44.460 
   
Socialudvalget                         31.631              55.908                                        87.539 
  
Økonomiudvalget                    44.501              87.490           -229.393             -97.402 
  
Beredskabskommisionen         1.500                                                                  1.500 
  
Genbevilling i alt                 138.188          247.829             -229.393           156.624 
 
Indstilling 

Økonomi indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 6,229 mio. kr. 
fra regnskab 2012 til budget 2013. 

2. At der overføres 29,730 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 
2012 til budget 2013 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Punkt 1 - 2, Godkendt.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Genbevillinger fra regnskab 2012 til budget 2013 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
9  Åbent         Anlægsbevilling Gentofte Sportspark - fase 2 og fase 3 
 
057339-2010 
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Resumé 
Der søges om frigivelse af midler fra budget 2013 til anlæg af parkering og sti omkring 
rulleskøjtehallen vedrørende fase 2 samt frigivelse af midler til rådgiverhonorar, forundersøgelser, 
administration mm. vedrørende Gentofte Sportspark fase 3. 

 
Baggrund 
Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10. september 2008 punkt 8, at 
udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.oktober 2010 punkt 4 
tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder 
etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af klubhuse og overdækning af 
rullehockeybanen. 

I budget for 2013 blev der afsat supplerende midler til udførelse af en uopvarmet lethal med 
indbygget klubhus til rulleskøjteløb(kaldet rulleskøjtehallen), 3 mio. Derudover er der afsat midler til 
motionssti og beplantning, 2,5.mio., hvoraf der i forbindelse med fase 2 blev fremrykket og udført 
arbejder for 1,1 mio. kr. i 2012 og nu resterer 1,4 mio. kr. 

Hovedparten af aktiviteterne vedrørende Gentofte Sportspark fase 2 er udført i 2012, og der 
resterer udførelse af rulleskøjtehallen + dele af motionssti.  

Ændret brug af afsatte midler til fase 2 

Kommunalbestyrelsen har som ovenstående beskrevet vedtaget d. 30. april 2012 pkt. xx at 
fremrykke dele af de afsatte midler fra motionsløjpe og beplantning til delvis udførelse af 
motionsløjpen til gavn for LAR projektet og beplantning i 2012 i stedet for 2013.  

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme foreslår en ændret anvendelse af de resterende 
midler til motionssti og beplantning, således at de kan bruges til etablering af sti, adgangsforhold 
og beplantning omkring rulleskøjtehallen. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at udføre ca.10-
15 parkeringspladser til brug for både rulleskøjteløbere og Sportsparkens øvrige brugere, for 
eksempel til de nærtliggende fodbold - og hockeybaner. 

 

Vedrørende Gentofte Sportspark fase 3 – rådgiver- og bygherrerådgiverhonorar mm. 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26.3.2012  pkt. 18, at igangsætte udviklingen af 
Gentofte Sportspark fase 3 og at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der har fokus på hal, stadion, 
fællesfaciliteter samt skoleatletik og motionsløjpe. 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 10. oktober 2012 pkt. 2 at afsætte i alt 150 mio. 
kroner til udvikling og etablering af Gentofte Sportspark fase 3 

§ 17, stk. 4 udvalget er på sit 3. møde blevet orienteret om valg af rådgiverteam, som nu er klar til 
at tage fat på skitsering, disponering og projektering af sportsanlægget sammen med brugerne. I 
den forbindelse søges frigivet midler til honorering af rådgiverne. 

Endvidere søges der frigivet midler til bygherrerådgivning, administration forundersøgelser mm. i 
2013. 

Økonomi: 

Gentofte Sportspark fase 2:  

Sti, beplantning og parkering ved til rulleskøjtehallen:  1,4 mio. kr. 

 

Gentofte Sportspark fase 3: 
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Arkitekt og Ingeniør ydelser 2013                                      4 mio. kr. 

Bygherrerådgivning 2013     0.6 mio.kr. 

Forundersøgelser, myndighed, miljø, attester mm.                                              1.1 mio. kr. 

Interne administrations omkostninger.   0.6 mio.kr.  

I alt for fase 3:                           6.3 mio. kr. 

 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme vurderer, at det er hensigtsmæssigt at anlægge sti 
og parkeringspladser i sammenhæng med rulleskøjtehallen. 

Der søges frigivet midler til bygherrerådgivning og arkitekt – og ingeniørbistand, samt 
administration og forundersøgelser til det fortsatte arbejde med udvikling af projekterne på 
Gentofte Sportspark fase 3. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller  

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At der søges anlægsbevilling på1,4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte 
Sportspark fase 2 i 2013 til etablering af sti og parkeringspladser ved rulleskøjtehallen. 

2. At der frigives 6,3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Sportspark fase 3 i 
budget 2013, til bygherrerådgivning, arkitektydelser, forundersøgelser, administration mm. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Punkt 1 - 2, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
10  Åbent         Idræts- og bevægelsespolitik, tidsplan for nye mål og indsatser og 
program for idrætstopmøde 
 
003934-2013 
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Resumé 
Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik blev enstemmigt vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen 31. januar 2005. Idræts- og bevægelsespolitikken består af fire søjler. Hver 
søjle er en bestemt målgruppe for politikken. Den er opbygget af én overordnet fælles vision for 
alle målgrupperne, som løber over 12 år, frem til 2016.  
Målsætninger og indsatser for de fire målgrupper er fire årige og der skal nu udarbejdes nye for 
den sidste periode af idræts- og bevægelsespolitikken. 
Udkast til program for idrætstopmødet og tidsplan for udarbejdelse af nye fireårige mål og 
indsatser forelægges til godkendelse. 
 
Baggrund 
Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik der har en 12 årig 
overordnet vision skal der udarbejdes nye fireårige mål og indsatser. Der fremlægges et forslag til 
et program for idrætstopmødet der sigter på en høj grad af brugerinvolvering og en tidsplan for 
godkendelse af nye mål og indsatser.  
  
Børn, Unge og Fritid har indgået aftale med RMC Attractor om et samarbejde om processen med 
henblik på interviews af repræsentative aktører samt afholdelse af et idrætstopmøde den 11. april. 
Målet med idrætstopmødet er at invitere interessenter på idrætsområdet for at få bredest mulig 
brugerinvolvering i formulering af nye mål- og indsatser.  
 
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at der med det foreslåede program for idrætstopmødet er en meget 
høj grad af brugerinvolvering.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At udvalget tager orienteringen om program for idrætstopmødet og tidsplan til efterretning 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Program for Idrætstopmøde 2013 og tidsplan for brugerinddragelse 
 
 



  Side 18 af 20 
 

 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
11  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 6. marts til 3. april: 
 

·         13. marts kl. 19: Mesterskabsaften i Rådhushallen 
·         19. marts kl. 14.30: Kanontårnene på Garderhøjfortet hejses på plads 
·         31. marts kl. 11-13: Påskeæggejagt i Øregaardsparken v. Øregaard Museum 

 
 
Orientering om fremtidige arrangementer: 

·         ”Kulturen som udviklingskraft”, Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference, d. 23. 
april 2013, Dok 5000, Odense Havn. 

·         KL's kommunalpolitiske Kultur- og Fritidskonference d. 14-15. maj 2013, Jysk Musik & 
Teaterhus, Papirfabrikken, Silkeborg. 
 
 

Bibliotekernes arrangementsfolder omdeles på mødet. 
 
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
12  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. marts 2013 
 
Ingen meddelelser.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. marts 2013 
 
13  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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