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Side 3 

1 (Åben) Første møde i opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01767 

 

Resumé 
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber 
sammen sammensat, og udvalget kan nu holde sit første møde. Mødet har til formål at skabe et 
godt fundament for det videre arbejde. Medlemmerne skal lære hinanden, opgaven og 
arbejdsmetoden at kende, introduceres for Byens Hus og tilrettelægge den kommende proces i 
udvalget. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-
26 til et nutidigt og moderne sted – kaldet Byens Hus. Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 
besluttede Kommunalbestyrelsen, at der oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at 
udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer for Byens Hus.  
 
Medlemmerne mødes i Byens Hus og vil her blive introduceret til det politiske ønske med Byens 
Hus og til den opgave, udvalget sammen skal arbejde med. Medlemmerne vil få lejlighed til at lære 
hinanden at kende og vil på en rundvisning få et godt indblik i de fysiske rammer for Byens Hus. 
På denne baggrund vil opgaveudvalget tilrettelægge en proces for det kommende arbejde.  
 
Dagsordenen for mødet vil således bestå af følgende elementer:  
 

 Velkomst 

 Præsentation af medlemmerne og af administrationen 

 Præsentation af den politiske arbejdsform og af kommissorium 

 Walk’n’talk i Byens Hus: Rundvisning og præsentation af lokaler og nuværende 
organisering og brug af huset. 

 Gruppearbejde: Hvad er det vigtigt, at vi får undersøgt undervejs?  

 Opsamling og videre plan for arbejdet for processen i opgaveudvalget  

 Tak for i dag 
 
Der lægges op til, at opgaveudvalget mødes på følgende datoer:  

 
 Mandag den 3. juni kl. 17.00  

 Onsdag den 18. september kl. 17.00  

 Tirsdag den 8. oktober kl. 17.00  

 Onsdag den 11. december kl. 17.00  

 Uge 2, januar 2020  
 
Herudover lægges op til to større møder med henblik på bred inddragelse: 
 

 Lørdag den 7. september kl. 10.00 – 13.00 

 Torsdag den 7. november kl. 17.00 – 20.00 

 
Læs kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen på Gentofte.dk. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Politik%20og%20indflydelse/Opgaveudvalg/Byens%20Hus/Kommissorium%20Byens%20hus%20%20NY.ashx


 

Side 4 

Til opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen:  
 

1. At orienteringen om udvalgets opgave tages til efterretning 
2. At planen for udvalgets møder godkendes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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