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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. februar 2014 
 
1  Åbent         Evaluering af Kulturpuljen 2013 og oplæg til Kulturpuljen 2014 samt 
ansøgning om tilskud til Børnekulturpuljen, GentofteNatten og Bibliotekernes 
arrangementer 
 
015909-2013 
 
 
Resumé 
Der er udarbejdet en samlet evaluering af Kulturpuljen 2013. På baggrund af evalueringen 
anbefales det, at en del af rammen for 2014 bevilges til en række større aktiviteter i lighed med 
tidligere år. 

 
Baggrund 

Siden 1997 har der været afsat midler til Kulturpuljen. Puljen finansierer en række store kulturelle 
indsatser Børnekulturpuljen, GentofteNatten, og Voksenarrangementer på bibliotekerne, og er 
derudover med til at understøtte en lang række kulturelle aktiviteter i kommunen både traditioner 
og nye tiltag. 

Evaluering af 2013 

Der var på Budget 2013 afsat 1.909.000 kr. til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter”.   

Af den samlede bevilling anvendtes 250.000 kr. til Børnekulturpuljen, 350.000 kr. til GentofteNatten 
og 250.000 kr. til arrangementer på bibliotekerne. Der er modtaget 38 ansøgninger til Kulturpuljen i 
2013, som udløste bevillinger på i alt 2.046.483 kr. Tre af arrangementerne blev ikke afholdt, og 
tilskuddet er tilbageført til Kulturpuljen. Af de 38 ansøgninger er de 8 initieret af Kulturafdelingen, 
Lokalhistorisk Arkiv eller Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med lokale institutioner eller aktører. 

Oplæg til 2014 

Budgettet for Kulturpuljen i 2014 er: 1.924.000 kr.  

Siden 2004 har der været en særlig kulturpulje til aktiviteter til børn. Børnekulturpuljen kan søges 
af institutioner og skoler til kreative og kulturelle aktiviteter for børn op til 16 år. I 2013 blev 
Børnekulturpuljen bevilget i alt 250.000 kr. fra Kulturpuljen, og det anbefales, at der også i 2014 
bevilges 250.000 kr. til Børnekulturpuljen. 

Siden 2005 har GentofteNatten været afholdt hvert år. Arrangementet er en kulturnat i Gentofte 
Kommune, hvor kulturinstitutionerne har åbent for publikum udenfor den almindelige åbningstid. På 
den måde får borgerne mulighed for at opleve nye sider af det lokale kulturliv. I 2013 modtog 
GentofteNatten 350.000 kr. fra Kulturpuljen, og det anbefales, at der også i 2014 bevilges 350.000 
kr. til GentofteNatten. 

Bibliotekerne har igennem en årrække modtaget tilskud til afholdelse af voksenarrangementer 
både på Hovedbiblioteket og på de fem bydelsbiblioteker. Det giver borgerne mulighed for 
kulturelle oplevelser af forskellig karakter i deres lokalområde og udgør en væsentlig del af 
kommunens kulturtilbud. Det anbefales, at der i 2014 bevilges 250.000 kr. til bibliotekernes 
voksenarrangementer. 
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Udover de ansøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget behandler, kan administrationen bevilge 
tilsagn til beløb op til 10.000 kr. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at de aktiviteter, der har modtaget tilskud i 2013 har bidraget væsentligt til det lokale 
kulturliv, og at aktiviteterne ikke kunne være gennemført uden støtte fra Kulturpuljen. Bevillingerne 
har således medvirket til at understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets vision for Kultur og Bibliotek: 
’Alle borgere har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som understøtter aktiv kreativ 
udfoldelse, oplevelse, almen dannelse og oplysning.’ 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At evaluering af kulturpuljen 2013 og oplæg til 2014 godkendes 
2. At der over budgettet til ’Tilskud til kulturelle aktiviteter’ bevilges 250.000 kr. til 

Børnekulturpuljen, 350.000 kr. til GentofteNatten og 250.000 kr. til Bibliotekernes 
voksenarrangementer i 2014. 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kulturpuljen pr. 280114 
 Evaluering af Kulturpuljen 2013 samt ansøgning om tilskud til Børnekulturpuljen, 

GentofteNatten og Bibliotekernes arrangementer 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. februar 2014 
 
2  Åbent         Evaluering af Børnekulturpuljen 2013 
 
003301-2014 
 
 
Resumé 
Der er udarbejdet en samlet evaluering af Børnekulturpuljen 2013. På baggrund af evalueringen 
anbefales det, at ansøgninger til Børnekulturpuljen fremadrettet behandles administrativt. 
 
Baggrund 
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Siden 2004 har der været en særlig kulturpulje til aktiviteter til børn. Børnekulturpuljen kan søges til 
kreative og kulturelle aktiviteter for børn op til 16 år. I 2013 blev Børnekulturpuljen bevilget i alt 
250.000 kr. fra Kulturpuljen, og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres to gange årligt om, hvilke 
projekter der er givet støtte til. 

Evaluering af Børnekulturpuljen 2013 

Midlerne i Børnekulturpuljen har i 2013 været til glæde for ca. 9.000 børn. Der er modtaget 25 
ansøgninger til Børnekulturpuljen i 2013, heraf har Kultur- og Fritidsudvalget behandlet fire 
ansøgninger. Der er bevilget tilskud til børnekulturelle aktiviteter, som omfatter arkitektur, dans, 
musik, rytmik, teater, film, billedkunst, design og den lokale kulturarv.  

Oplæg til Børnekulturpuljen 2014  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2013 (pkt. 1) at ændre 
retningslinjerne for behandling af ansøgninger til Børnekulturpuljen, således at ansøgninger på 
mere end 10.000 kr. behandles af udvalget. Tidligere har alle ansøgninger været behandlet 
administrativt. De ansøgninger, der skal behandles i Kultur- og Fritidsudvalget har fået en betydelig 
længere sagsbehandling samt et krav om større skriftlighed fra ansøgerne. Det anbefales, at alle 
ansøgninger til Børnekulturpuljen fremover behandles administrativt med afsæt i de eksisterende 
retningslinjer og med en svarfrist på maksimalt tre uger. Kultur- og Fritidsudvalget modtager en 
samlet evaluering af Børnekulturpuljen i januar samt en oversigt over ansøgninger og bevillinger i 
august.  

 
Vurdering 

Det vurderes, at de støttede projekter har bidraget væsentligt til, at børn i Gentofte møder 
børnekultur af høj kvalitet som en integreret del af deres hverdag, og projekterne kunne ikke være 
gennemført uden støtte fra Børnekulturpuljen.  

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At evaluering af Børnekulturpuljen 2013 og oplæg til 2014 godkendes 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Evaluering af Børnekulturpuljen 2013 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. februar 2014 
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3  Åbent         Eliteidrætspuljen, Ansøgning Towers 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 

Copenhagen Towers seniorhold søger om støtte til rejseudgifter fra udviklingspuljen, idræt og 
motion i forbindelse med deltagelse i champions league. 

 
Baggrund 

Copenhagen Towers seniorhold, som har hjemmebane i Gentofte Sportspark, har vundet 
Danmarksmesterskabet i amerikansk fodbold og har derigennem kvalificeret sig til den europæiske 
Champions League turnering. Første runde består af kampe mod de to bedste hold fra Sverige og 
afholdes i Karlstad, Sverige 3. maj 2014 og i Gentofte Sportspark. Vinderen af puljen skal kæmpe i 
en final four turnering om Champions League trofæ i juli 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 endnu ikke 
forbrugt 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. 

Copenhagen Towers har oplyst at budgettet er: 

Turneringsgebyr    11.190 kr. (1.500 EUR, dagskurs 746) 

Rejse/transport  Rejse/transport  25.000 kr. (2 dages busrejser t/r til Karlstad, Sverige) 

Indkvartering     18.900 kr. (hostel  - 1 overnatning) 

Forplejning     16.200 kr. (150 kr/dag/person).  

Udgifter i alt   71.290 kr. 

Finansiering af udgifter: 

Støtte fra Gentofte Kommune 30.000 kr.  

Egenbetaling af deltagere           41.290 kr.    

Finansiering i alt  71.290 kr.

 
 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Copenhagen Towers deltagelse i Champions League 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 således 
kvalificeret sig til internationale turneringer. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes et tilskud på 20.000 kr. til Copenhagen Towers’ deltagelse i Champions League 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøging til Gentofte Kommune - Copenhagen Towers 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. februar 2014 
 
4  Åbent         Anlægsbevilling til skateboardbanen ved Gentofte Sportspark 
 
015215-2012 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommune udvikler og moderniserer idrætsfaciliteterne for unge selvorganiserede på 
skateboardbanen Helligdommen/Jägers ved Gentofte Sportspark.  

Der har været afholdt to licitationer for henholdsvis udearealer og lethal på området og der er 
indgået aftale med LK Gruppen om anlæg af udeareal. På baggrund af de modtagne tilbud på 
bygning af lethal indstiller Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid, at der indgås aftale med 
NHH enterprise om opførsel af lethal. I forbindelse med dette søges om supplerende 
anlægsbevilling samt indtægtsbevilling af indtægter fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA).  

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2012 at 
afsætte 7,000 mio. kr. til udvikling af skaterfaciliteter. I første omgang var der fokus på områderne 
Helligdommen/Jägers, Holmehaven og vandtårnet på Ræveskovsvej, men efterfølgende er det 
besluttet, at indsatsen koncentreres omkring Helligdommen.  

En gruppe unge selvorganiserede har været inddraget i en brugerproces og på baggrund af denne, 
er der tegnet et projektforslag, som imødekommer brugernes ønsker samt Gentofte Kommunes 
krav til området. 

Undervejs i processen er der opstået mulighed for samarbejde med LOA om at udvikle en 
prototype på en lethal. Et overdækket og afskærmet areal vil give de unge selvorganiserede gode 
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vilkår for aktivitet hele året, og det er blevet prioriteret at udvide projektet med en lethal designet af 
tegnestuen Vandkunsten.  

Da muligheden for samarbejde med LOA om opførelse af en lethal budgetteret til 5,000 mio. kr. 
opstod, afsatte Kommunalbestyrelsen yderligere 5,000 mio. kr. i GentoftePlan 2013 til lethallen 
samt en indtægt på 2,500 mio. kr. i tilskud fra LOA. 

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012, pkt. 13 vedtaget at anlægsbevilge 
0,800 mio. kr. til rådgivning på projektet.  

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2013, pkt. 2 anlægsbevilget 6,520 kr. 
til anlæg, og der er indgået kontrakt med LK gruppen om udførelse af udearealerne. På samme 
møde blev det besluttet at frigivne midler, 0,500 mio. kr. til renovering af Holmehaven, overføres til 
projektet på Helligdommen/Jägers. 

I alt er der således tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 7,820 mio. kr.  

De modtagne bud i licitationen på lethallen var højere end forventet, og af den grund er processen 
blevet forskudt. Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid har målrettet arbejdet på at reducere 
i omkostninger ved opførsel af lethal samtidig med stadig at imødekomme brugernes ønsker om 
funktionalitet. Endvidere har Gentofte Kommune ansøgt LOA om yderligere midler til at dække de 
øgede omkostninger. LOA tildelte i december 2013 Gentofte Kommune yderligere 0,411. mio. kr. 

Økonomi 
Budgettet for det samlede projekt efter licitationen er 14,600 mio. kr. Gentofte Kommune har afsat 
12,040 mio. kr. til det samlede projekt, inkl. tilskud på 2,500 mio. kr. fra LOA. Dette giver en forskel 
på 2,560 mio. kr. Forskellen mellem de 14,600 mio. kr. og 12,040 mio. kr. på 2,560 mio. kr. kan 
finansieres dels af det yderligere tilskud fra LOA på 0,411 mio. kr., dels ved overførsel af 
uforbrugte rådighedsbeløb afsat til Gentofte Sportspark på 2,149 mio. kr. 

Foreslået finansiering 

Det samlede projekt til skatefaciliter på Helligdommen foreslås finansieret på følgende måde: 

Rådighedsbeløb afsat i 2012 og 2013 (hvoraf LOA betaler 2,500 mio. kr.) 12,040 mio. kr.

Overførsel fra uforbrugt rådighedsbeløb fra fase 1, Gentofte Sportspark 1,849 mio. kr.

Overførsel fra LAR-projekt fase 2, Gentofte Sportspark  0,300 mio. kr.

Yderligere tilskud fra LOA 0,411 mio. kr.

I alt 14,600 mio. kr.

Som nævnt er der tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 7,820 mio. til skaterfaciliteter på 
Helligdommen. Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid anmoder om anlægsbevilling på det 
resterende beløb, 6,78 mio. kr., med henblik på, at der indgås kontrakt med NHH Entreprise om 
opførelse af lethal. 

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra Gentofte Sportspark og udvikling af skaterfaciliteter 
bliver søgt overført fra 2013 til 2014 i forbindelse med den generelle genbevillingssag, som 
forventes forelagt i marts 2014.  
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Vurdering 

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid vurderer, at projektet opfylder visionerne for området 
og brugernes ønsker samt at reduktioner i projektet vil forringe funktionskvaliteten på anlægget.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der gives supplerende anlægsbevilling til skaterfaciliteter på Helligdommen på 6,78 mio. 
kr. finansieret af ovenstående forslag til finansiering.  

2. At der gives indtægtsbevilling på 2,911 mio. kr. finansieret af det samlede tilskud fra 
Lokale- og Anlægsfonden. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Illustration lethal og areal 
 Skema 4, Skatefaciliteter Januar 2014 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. februar 2014 
 
5  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 5. februar til 5. marts: 

 Aktiv Vinter for kommunens børn og unge (uge 7) 
 Bibliotekernes arrangementsfolder uddeles på mødet. 
 Den 12. februar er der frist for indstilling af repræsentanter til det kommende 

Folkeoplysningsudvalg 
 En oversigt over kulturelle arrangementer i Gentofte Kommune findes på Visit Gentofte og 

gentofte.dk. 
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 Gentofte Kommunes idrætsforeninger inviteres til at tilmelde deres mestre til 
mesterskabsaftenen onsdag den 12. marts 2014 

 
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 05. februar 2014 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. februar 2014 
 
7  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


