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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
1 Åbent

Team Danmark Elitekommune

024875-2007

Resumé
Gentofte Kommune har en samarbejdsaftale med Team Danmark om at være
eliteidrætskommune.
Et notat om eliteidrætskommuneprojektets nuværende status er vedlagt som bilag.

Baggrund
Gentofte Kommune indgik i 2008 en 4 årig samarbejdsaftale med Team Danmark om at være
eliteidrætskommune. Gentofte Kommune er dermed en af 18 eliteidrætskommuner, som Team
Danmark har indgået aftale med.
Formålet med aftalen er at udvikle eliteidræt og især talentudvikling inden for en række
idrætsgrene.
Samarbejdsaftalen med Team Danmark er vedlagt som bilag.
Et notat om eliteidrætskommuneprojektets nuværende status er vedlagt som bilag.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at eliteidrætskommuneprojektet styrker de lokale eliteidrætsklubber
med en række tiltag, som de ellers ikke har ressourcer til. Det gælder bl.a. organisationsudvikling,
relevante kurser for udøverer og trænere samt især klubbernes talentudvikling.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at eliteidrætskommuneprojektet er med til at sikre, at der fortsat
dyrkes foreningsbaseret eliteidræt i Gentofte Kommune.

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

Beslutninger
Taget til efterretning.

Side 3 af 25

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Statusnotat elitekommune Gentofte
Underskrevet samarbejdsaftale ny

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
2 Åbent

Anlægsregnskab for Kildeskovshallen, IP08

040770-2006

Resumé
Projektet Kildeskovshallen, IP08, en omfattende istandsættelse af den ældste del af
Kildeskovshallens svømmefaciliteter fra 1967, blev afleveret 31. juli 2009. Sagen forelægges med
henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund
Den gamle svømmehal havde fået en del skader, der primært var synlige i kælder omkring
bassiner, men også på stålkonstruktioner i hallerne. Der blev første gang orienteret herom på KBmøde 19. december 2005, pkt. 28. Istandsættelse var nødvendig for at konstruktionerne ikke skulle
lide yderligere skade.
Derudover var ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg utidssvarende.
Arbejderne, der blev udført i perioden maj 2008 til juli 2009 omfattede:
• renovering af beskadigede betonkonstruktioner omkring svømmebassinerne
• maling af stålkonstruktioner i tag og facader
• udskiftning af ventilationsanlægget
• udskiftning af hele installationen for vandbehandling
• udskiftning af termoruder til energiruder
• udskiftning af belysningsarmaturer til energibesparende armaturer med dagslysstyring
• omlægning af ventilationskanaler og udskiftning af lofter i omklædningsrum

Vurdering
Arbejderne, der for de flestes vedkommende krævede specialistviden, blev udbudt i storentrepriser
af 5 specialister fra forskellige rådgivende ingeniørfirmaer. Der blev gennemført EUprækvalifikation og -udbud af 9 storentrepriser.
Alle løsninger blev godkendt af Kulturarvsstyrelsen, da Kildeskovshallen er fredet.
Den afsatte anlægsbevilling udgør 88,205 mio. kr. Selve byggeriet var færdigt, da der skete en
revurdering af investeringsoversigten fra 2009 til 2010, og som følge heraf skete der ikke nogen
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genbevilling af de ikke anvendte midler, da alene regnskabsaflæggelse udestod. I forhold til den
samlede anlægsbevilling udviser regnskabet et mindreforbrug på 1,28 mio. kr.
Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet er ikke overholdt.
Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers, der
konkluderer: ”at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes
Principper og retningslinjer for økonomistyring”.
Logbog, revisionspåtegning samt skema 2 og 4 er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At anlægsregnskabet for projektet Kildeskovshallen IP08 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen)
3. Det samlede mindreforbrug på 1,28 mio. kr. søges overført til BygOp.

Beslutninger
Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
3 Åbent

Kontrakt for Idræt og fritid for 2011

055670-2010

Resumé
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Børn, Unge og Fritid forelægger kontrakt for Idræt og Fritid for 2011 til drøftelse og godkendelse.
Kontrakten indeholder mål og veje til målene for de politiske mål og for emner fra den politiske
budgetaftale for 2011. Samtidig forelægges status for den tilsvarende kontrakt for 2010.

Baggrund
Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder, og Gentofte
Plan er udgangspunktet for opstillingen af de interne kontrakter. Her er Budgetaftale mellem Det
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti vedrørende
budget 2011- 2014 et vigtigt element. De interne kontrakter vedr. et politisk målområde indgås
mellem det relevante politiske fagudvalg og opgaveområdet. Vedlagt forelægges Kultur- og
Fritidsudvalget for den interne kontrakt vedr. Idræt og Fritid.
Formålet med kontrakterne er at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Plan og at
forventningsafstemme om den strategiske udvikling af de politiske målområder.
Kontrakten for Idræt og Fritid dækker 2011, og konceptet er i tråd med Kvalitetskontrakten for
Gentofte Kommune mellem kommunalbestyrelsen og borgerne.
Der forelægges samtidig en status for den gældende kontrakt for Idræt og Fritid i 2010 ("Intern
kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Skole og Fritid om idræt og fritid i 2010"). En del af
indsatserne i kontrakten for 2010 var toårige og indgår derfor også i kontrakten for 2011.
Varigheden af den nye kontrakt er bestemt af direktionens ønske om at give den interne kontraktstyring et eftersyn i 2011.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at kontrakten for Idræt og Fritid for 2011 konkretiserer visionen og
de politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At status for kontrakt for Idræt og Fritid for 2010 tages til efterretning.
2. At kontrakten for Idræt og Fritid for 2011 godkendes.

Beslutninger
Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Kontrakt for Idræt og fritid 2011
Niveau 1-kontrakt for idræt og fritid 2010. Status november 2010

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
4 Åbent

Gentofte Sportspark - fase 2

057339-2010

Resumé
Børn, Unge og Fritid har udarbejdet oplæg til fase 2 for Gentofte Sportspark (bilag 2 og 3). Denne
er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2011,
konkurrenceprogrammet for Gentofte Sportsparks indhold vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2005
samt arealanvendelsesplan og prioriteringsliste udarbejdet af idrættens repræsentanter og
godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på deres møde 10. september 2008 punkt 8, at udbygningen af
Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. Med udgangspunkt i denne beslutning blev der i
forbindelse med budgetaftalen for 2009 besluttet hvad fase 1 skulle indeholde.
Status:
Tiltag i fase 1 som allerede er gennemført eller igangsat:
• Tilbygning af omklædningsrum Jægersborg Boldklub
• Renovering af tribune, speakerbox og hegn på opvisningsbanen
• Etablering af træningsishal
Tiltag i fase 1 som endnu ikke er igangsat:
• Renovering og udbygning af omklædningsrum i ”den røde bygning”
• Renovering af indgangsparti mm. på opvisningsbanen
•
Opførelse af klubhuse til tre idrætsgrene: hockey, petanque og cricket
.
I starten af 2010 viste licitationsresultatet for opførelsen af en træningsishal, at en sådan ville blive
dyrere end først antaget. Dette blev drøftet med idrættens repræsentanter (SIG,
stadionbestyrelsen og isidrætterne). Gentofte Kommune aftalte med repræsentanterne, at en
fordyrelse af ishallen på ca. 10 mio. kr. ville betyde at øvrige tiltag i fase 1 og en kommende fase 2
blev udskudt indtil ishallen var opført. Konkret betød det, at der først fra 2012 var midler til
rådighed til at gennemføre resten af fase 1 og starte på en fase 2. Dette vilkår accepterede
repræsentanterne.
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I foråret 2010 gennemførte Skole og Fritid tre workshops med idrættens repræsentanter.
Resultatet af disse blev en arealanvendelsesplan samt idrættens prioriteringsliste og begge dele
havde idrættens samlede opbakning. Efterfølgende har Kultur- og Fritidsudvalget behandlet
arealanvendelsesplanen og idrættens prioriteringsliste.
Baggrundsovervejelser for oplæg til fase 2
Børn, Unge og Fritids oplæg til en fase 2 for Gentofte Sportspark er baseret på
kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2011, hvori der bl.a. står: ”Idræts- og fritidstilbuddene er
mangfoldige, og partierne bag aftalen er enige om yderligere at styrke mangfoldigheden og
bredden af tilbud. Derfor skal der i de kommende år fokuseres på de mindre sportsgrene. Der er
inden for de afsatte midler til Gentofte Sportspark mulighed for at prioritere disse områder”.
Udover budgetaftalen tager oplægget til fase 2 også udgangspunkt i den arealanvendelsesplan og
idrættens prioriteringsliste som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt. Arealanvendelsesplanen er
fulgt i forhold til placeringerne af anlæg og klubhuse. Idrættens prioriteringsliste er fulgt i forhold til
at opføre klubhuse og aktive arealer.
Idrættens prioriteringsliste har etablering og forbedring af aktive arealer samt etablering af
klubhuse som de vigtigste prioriteter.
Arealanvendelsesplanen peger på hvordan områderne på Gentofte Stadion kan udnyttes bedst
muligt. I dag findes en del inaktive arealer. Disse gøres aktive i planen eller giver mulighed for
etablering af klubhuse og andre centrale elementer.
Arealanvendelsesplanen placerer de tre klubhuse i fase 1 tre forskellige steder på anlægget:
-

Cricket: i det nordlige hjørne af vestanlægget
Hockey: i det nordlige hjørne ved den gamle kunstgræsbane
Petanque: i fordybningen bag den røde bygning på østanlægget

Det betyder, at hvis de tre klubhuse der er besluttet i fase 1 skal gennemføres uafhængigt af en
fase 2, skal der gennemføres bygningsarbejder tre uafhængige steder på stadion, hvor der må
formodes at der senere skal udføres yderligere byggeri.
Konklusion
Fase 1 bør have en glidende overgang til fase 2.
Fase 2 bør indeholde etableringer og forbedring af aktive arealer samt etablering af yderligere to
klubhuse. Dette skal tænkes i sammenhæng med etableringen af de tre klubhuse besluttet i fase 1.
Så kan etablering af de tre områder, hvor disse fem klubhuse placeres, gøres færdig. Dermed
opnås økonomisk rationale i forbindelse med udgifter til etablering af samtlige tre berørte områder,
da der så kun skal anlægges en gang på hvert område. Ligeledes styrkes alle de mindre
idrætsgrene på Gentofte Stadion i markant grad.
Oplæg til fase 2 og sammenhæng til de resterende elementer fra fase 1, uddybes i bilag 2 og 3.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det vedlagte oplæg til indhold af fase 2 for Gentofte Sportspark vil
skabe et unikt klub- og træningsmiljø for en række mindre idrætsgrene, der ikke ses mange andre
steder i Danmark. De forbedrede faciliteter vil give de lokale klubber gode muligheder for at vokse
sig større og dermed udbyde deres idrætstilbud til glæde for endnu flere børn, unge og øvrige
borgere.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at etableringen af ”landsbyer” bestående af klubhuse i landskabet
på Gentofte Sportspark vil skabe mere liv og aktivitet på området og synergi mellem forskellige

Side 8 af 25

idrætsgrene. Dette vil gøre Gentofte Sportspark til et unikt idrætsanlæg placeret i et tæt befolket
område.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at muligheden for lokal afledning af regnvand præsenteret
blandt tillægsydelserne i bilag 2 vil gøre Gentofte Sportspark til et anlæg med øget miljømæssig
bæredygtighed. Den økonomiske gevinst ved dette tiltag, vil samtidig give mulighed for at
etablere yderligere aktive arealer.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At Børn, Unge og Fritids oplæg til fase 2 besluttes.
2. At de mulige tillægsydelser præsenteret i bilag 2 besluttes.

Beslutninger
Pkt. 1-2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Gentofte Sportspark - faseopdelt status på fase 1
Gentofte Sportspark - oplæg til fase 2
Gentofte Sportspark - rumlig visualisering

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
5 Åbent

Åbningstider i Kildeskovshallen 2011

057269-2010

Resumé
Efter en udvidelse af Kildeskovshallens åbningstimer i forbindelse med Istandsættelses Projekt 08,
har Kildeskovshallen i en periode registreret besøgstallene med henblik på at evaluere borgernes
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søgning til de nuværende åbningstider. Ud fra disse erfaringer anbefaler Børn, Unge og Fritid nu,
at Kildeskovshallens åbningstider fra 1. januar 2011 justeres.

Baggrund
Svømmehallen i Kildeskovshallen fik udvidet sine åbningstider med 11,5 timer pr. uge i forbindelse
med Istandsættelses Projekt 08. Dette for at sikre bedst mulig service for offentlig adgang til
svømmehallen under istandsættelsen.
Med udgangspunkt i evaluering af besøgstallene for de ændrede åbningstider under IP08, blev
Kildeskovshallens åbningstider pr. 1. oktober 2009 justeret for fortsat, at tilbyde bedst mulig service
for alle brugergrupper.
Kildeskovshallen har i en periode registreret besøgstallene med henblik på at evaluere borgernes
søgning til de nuværende åbningstider (bilag 1). Ud fra disse erfaringer anbefaler Børn, Unge og
Fritid nu, at Kildeskovshallens åbningstider fra 1. januar 2011, reduceres med ugentlig 3 timer,
hvilket svarer til en øgning i åbningstimerne med 3,5 timer om ugen i forhold til før IP08 (bilag 2).
Ændringen vil indebære, at nogle åbningstimer flyttes fra tidspunkter, hvor svømmehallen har få
brugere, til tidspunkter, hvor der er et større brugerbehov, ligesom andre åbningstimer helt vil
fjernes. Som et led i Service i Udvikling vil Kildeskovshallen på den måde fortsat udbyde
åbningstider, der imødekommer brugernes behov, og samtidig sikre bedst mulig udnyttelse af
Kildeskovshallens ressourcer.
Kildeskovshallens anbefalingerne til ovenstående ændringer af åbningstider har været i dialog med
brugerne, dels Kildeskovshallens haludvalg, hvor alle organiserede brugere, samt
sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte, er repræsenteret og dels svømmehallens tidlige
morgenbrugere og sene aftenbrugere.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at de af Kildeskovshallens forslåede åbningstider stemmer godt
overens med borgernes ønske om brug af svømmehallen (bilag 2).

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At de foreslåede åbningstider for svømmeafsnittet i Kildeskovshallen pr. 1. januar 2011
godkendes.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
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________________________
Bilag
Bilag 1, Evaluering af åbningstider i Kildeskovshallens svømmeafsnit
Bilag 2, åbningstider

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
6 Åbent
Anlægsbevilling til større planlagt vedligehold i 2011 af
Palladiumkomplekset i Hellerup Havn
048187-2010

Resumé
Det er ved bygningssyn udført på Palladiumkomplekset i Hellerup Havn konstateret, at der er
behov for at udføre større vedligeholdsopgaver.
Ved budgetforhandlingerne er det besluttet at afsætte midler specifikt til en sådan opgave i
Hellerup Havn.
Børn, Unge og Fritid søger om bevilling af de afsatte midler til vedligeholdelse af terrassedæk
foran Hellerup Sejlklub og over Hellerup Kajakklub og Hellerup Dameroklub.

Baggrund
Prioritering af større planlagt vedligehold udføres fremover efter trang, og det blev i forbindelse
med kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2011 besluttet, at Palladiumkomplekset i Hellerup
Havn skal indgå som et af de steder, hvor der skal udføres større planlagt vedligehold. Der blev
afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 specifikt til vedligeholdsarbejder på
Palladiumkomplekset.
Der er tidligere udført bygningssyn på Palladiumkomplekset, og der er en række af bygningsdele,
der med fordel kan udføres vedligehold på i den nærmeste årrække.
Her kan nævnes fortsat udbedring af sætningsskader, løbende vedligehold på tage, renovering af
kloaksystem og regnvandsbrønde, udskiftning af nedslidt og dårlig facadebeklædning samt
renovering af terrassedæk.
En del af disse er vedligeholdsarbejder, der bør udføres før eller i forbindelse med evt. byggeri.

Vurdering
Der er et reelt behov for udførsel af større vedligeholdsarbejder på Palladiumkomplekset i Hellerup
Havn. Dette er konstateret ved bygningssyn i 2004 og 2005, udført med henblik på at afdække
omfanget af en evt. BygOp af komplekset. Af disse skal især nævnes en renovering af
terrassedækket over/udfor henholdsvis Hellerup Kajakklub, Hellerup Dameroklub og Hellerup
Sejlklub.
Det er vurderet, at en renovering af dette terrassedæk er det vedligeholdsmæssigt mest
presserende, da der er konstateret begyndende utætheder med deraf følgende risiko for korrosion
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af de bærende ståldragere. Det vurderes samtidig at være den opgave, der vil være til glæde for
flest mulige af havnens klubber og disses medlemmer.
Denne opgave er, på baggrund af forundersøgelser udført af Øllgaard Ingeniører i 2007, vurderet
at koste 1,5 mio. kr.
For at kunne udføre netop denne opgave i 2011, indgår den således også i den samlede
prioritering af større planlagt vedligehold med 0,5 mio. kr. til Palladiumkomplekset i Hellerup Havn,
som Gentofte Ejendomme søger om anlægsbevilling til i Økonomiudvalget d. 6. december og af
Kommunalbestyrelsen d. 13. december.
Skulle renoveringen af terrassedækket vise sig billigere end det afsatte beløb, vil Børn, Unge og
Fritid sammen med Gentofte Ejendomme prioritere renovering af kloaksystem og
regnvandsbrønde indenfor den afsatte ramme.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1.

At der bevilges 1,0 mio. kr. til renovering af terrassedæk ved Palladiumkomplekset i Hellerup
Havn i 2011.

2.

At en samlet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renoveringen søges i Økonomiudvalget d. 6.
december og af Kommunalbestyrelsen d. 13. december i samlet sag vedrørende større
planlagt vedligehold i 2011.

Beslutninger
Pkt.1 og 2: Anbefales til Økonomiudvalget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
7 Åbent

Indretning af Hovedbiblioteket. Fortsat drøftelse

027156-2010

Resumé
Der er udarbejdet tegninger af café på Hovedbiblioteket samt forslag til mulig fondsmæssig
finansiering.
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Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 6. juni 2010 (pkt. 1) et oplæg til en helhedsplan
for nyindretning af Hovedbiblioteket. Efter ønske fra brugere indeholdt oplægget blandt andet et
forslag til etablering af en café. Udvalget ønskede en prioritering af helhedsplanens forslag samt et
oplæg til finansiering.
På sit møde den 8.august 2010 (pkt. 4) drøftede Kultur- og Fritidsudvalget bibliotekets prioritering
af elementerne i indretningsforslaget samt forslag til finansiering. Kultur- og Fritidsudvalget
støttede forslaget om etablering af en café drevet af udviklingshæmmede i samarbejde med Jobog Aktivitetscenteret. Udvalget ønskede til et kommende møde at blive præsenteret for konkrete
tegninger af caféområdet, en undersøgelse af mulige støj- og lugtgener i forbindelse med caféen
samt en præsentation af relevante offentlige og private fonde, som kan ansøges om tilskud til
anlægsudgifterne.
Indretning af caféen
En café på Hovedbiblioteket vil øge kvaliteten af et biblioteksbesøg for bibliotekets faste brugere.
Samtidig kan caféen bidrage til at tiltrække nye målgrupper, og på den måde bidrage positivt til at
formidle bibliotekernes tilbud.
Cafeens åbningstider vil i store træk følge Hovedbibliotekets åbningstider med mulighed for
ekstraordinært at holde åbent i forbindelse med aftenarrangementer i Øregaardssalen.
Støj og lugtgener
Der vil ikke blive serveret varm mad i cafeen, men udelukkende lette salater, sandwichs og kage.
På den måde vil bibliotekets øvrige brugere ikke blive generet af madlugt fra caféen.
I forhold til eventuelle støjgener er der flere muligheden for at reducere generende støj fra caféen
f.eks. ved at servere stempelkaffe i stedet for en professionel kaffemaskine. Endvidere placeres
caféområdet i glaspartiet ud imod Øregaardsparken med en afstand på 15-20 m. til det øvrige
biblioteksrum.
Offentlige og private fonde
Bibliotekerne har via diverse databaser undersøgt relevante fonde.
Den eneste relevante offentlige fond er ”Tipsmidlernes pulje 17 til særlige sociale formål”, som
forvaltes af Socialministeriet. Ministeriet oplyser, at puljerne ændrer sig kontinuerligt, og at der ikke
pt. findes relevante puljer til dette formål.
Af private fonde er især Sonja og Hans Henrik With-Nielsen Fond og Tømmerhandler Johannes
Fogs fond interessante, idet fondene tidligere har støttet tilsvarende projekter som f.eks. caféen på
Stadsbiblioteket i Lyngby. Selvom det lykkes at fondsfinansiere et beløb til anlæg af caféen vil der
sandsynligvis fortsat restere en kommunal medfinansiering.
Det samlede budget for etablering af caféen er på 1.069.750 kr.
Lykkes det ikke at fondsfinansiere alle anlægsudgifterne kan den resterende kommunale
medfinansiering findes ved at overføre uforbrugte lønudgifter til Aktivitetshuset 2010 til budget
2011 på 0,4 mio. kr. Endvidere resterer et mindreforbrug på anlægsbevillingen til selvbetjening på
0,5 mio. kr.
Alternativt forslag om indretning af automatvæg
Alternativt til indretning af en café på Hovedbiblioteket kan installeres en automatvæg til venstre for
indgangen fra Øregaardsparken. Automaterne integreres i en ny væg, som går fra gulv til loft. Her
kan placeres tre automater med varme drikke som kaffe, the og kakao samt udvalg af sodavand,
chokolade og sandwiches.
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Det samlede budget for etablering af automatvæg er i alt 100.000 kr. excl. moms og excl. indkøb
og levering af automater. Det forventes ikke, at private fonde vil medfinansiere anlægsudgifterne til
et automatvæg. Anlægsudgifterne finansieres af mindreforbrug på anlægsbevillingen til
selvbetjening

Vurdering
Det vurderes, at etableringen af en café på Hovedbiblioteket vil have stor betydning for brugernes
benyttelse og tiltrække nye brugere.
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker en café på Hovedbiblioteket foreslås som alternativ
indretning af en automatvæg. Automatvæggen vil i nogen grad tilgodese brugernes ønsker om en
café, men vil ikke have sammen funktion som samlingssted.
Driften af caféen er tidligere beskrevet udførligt, og det vurderes som et aktiv primært for
Hovedbibliotekets brugere men også for de udviklingshæmmede tilknyttet Job- og
Aktivitetscenteret.
Siden Kultur- og Fritidsudvalget sidst behandlede sagen har Hovedbiblioteket fået tilknyttet flere
grupper af frivillige og det kan overvejes at foreslå dem at drive caféen i aftentimerne i forbindelse
med arrangementer på Hovedbiblioteket.
Etableringsudgifterne på ca. 1 mio. kr. kan muligvis medfinansieres via fonde, og det anbefales at
biblioteket søger de nævnte fonde. Det er ikke sandsynligt, at alle udgifter til etablering af caféen
kan finansiers af fonde, og det anbefales at restbeløbet finansieres ved at anvende ikke forbrugte
lønmidler til Aktivitetshuset samt mindreforbruget på anlægsbevillingen til selvbetjening.

Indstilling
Kultur- og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At der etableres en café på Hovedbiblioteket.
2. At de forslående fonde ansøges om tilskud til anlægsudgifterne.
3. At de resterende udgifter finansieres over ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset på 0,4 mio.
kr. samt mindreforbrug på anlægsbevillingen til selvbetjening på 0,5 mio. kr.

Beslutninger
Pkt. 1-3: Vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Tegninger af Café og Automatvæg
Indretning af Hovedbiblioteket NOTAT

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
8 Åbent
Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og
Bibliotek for 2011-2012
057204-2010

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek.

Baggrund
Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2011-2012 beskriver
vision, kvalitetsmål og udviklingsindsatser for målområdet Kultur og Bibliotek gældende for
budgetårene 2011-2012.
I forbindelse med vedtagelsen af GentoftePlan 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen følgende
politiske mål for området Kultur og Bibliotek:
1. Kultur og Bibliotek skal sikre kvalitet og udvikling af kulturtilbuddet ved at opfange og reagere på
nye tendenser og muligheder. Det skal ske med en stadig opmærksomhed på borgernes ønsker
og behov.
2. Unge i alderen 12-20 år skal opleve kulturtilbuddene som vedkommende og attraktive, og de
skal støttes i at udvikle egne kulturelle og kreative kompetencer.
3. Borgerne skal møde et sammenhængende og synligt kulturtilbud og have et bredt kendskab til
de kulturelle aktiviteter i kommunen.
4. Borgernes engagement og kompetencer inddrages i udviklingen af de kulturelle aktiviteter og
ved afholdelse af kulturelle arrangementer.
5. Gentofte Bibliotekerne skal fortsat have Danmarks højeste udlån på 26 fysiske materialer pr.
indbygger, og bibliotekernes besøgstal skal stige med minimum 2 % årligt.
Kontraktens formål er at sikre de bedst mulige vilkår for kulturinstitutionerne med henblik på at
understøtte kvaliteten af ydelserne, borgernes udbytte af ydelserne og tilfredsheden med
ydelserne.
De borgernære ydelser leveres af kulturinstitutionerne og målsættes, evalueres og dokumenteres i
interne kontrakter (Niveau 2-kontrakter) og aftaler mellem Kultur og Bibliotek og de enkelte
institutioner. I disse kontrakter forankres kulturområdets visioner og politiske mål til konkrete
indsatser for den enkelte institution.

Side 15 af 25

På området Kultur og Bibliotek indgås Niveau 2-kontrakter med Gentofte Bibliotekerne og Gentofte
Musikskole. Endvidere indgås udviklingsaftaler med Øregaard Museum og Kulturskolerne. Aftaler
indgås med institutioner, der ikke har volumen til at indgå egentlige kontrakter.
I løbet af 2010 er afholdt dialogmøder med institutionerne om opfølgning på de beskrevne
udviklingsmål og nøgleindikatorer. Kulturinstitutionerne er generelt tilfredse med arbejdet med
kontrakterne, som sikrer en god dialog.

Vurdering
Det vurderes at kontrakten mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek konkretiserer
visionen og de politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen. Nøgleindikatorerne kvantificerer
driften og indsatserne beskriver for hvert politisk mål relevante udviklingsområder.
Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af Biblioteksplanen den 29. september 2010 (pkt. 2) er
indarbejdet som indsatser under ovennævnte politiske mål pkt. 1,2 og 4

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget
At Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2011-2012
godkendes.

Beslutninger
Vedtaget.
Dog ændres bibliotekets nøgletal for antal deltagere til arrangementer til 17.000.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Intern kontrakt mellem Kultur og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for 2011-2012

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
9 Åbent

Etablering og drift af et formidlingscenter på Garderhøjfortet

057077-2010

Resumé
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Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen samt Realdania vil renovere Garderhøjfortet samt
etablere en række formidlingsaktiviteter på Garderhøjfortet for samlet ca. 15 mio. kr.
Det er en forudsætning for projektet, at Gentofte Kommune giver et tilskud på minimum 1 mio. kr.
årligt i en 4-årig periode til driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet, der skal varetages af
Experimentarium. Realdania stiller en garanti for driften i den 4-årige periode på 2 mio. kr. i alt.
Det indstilles, at Gentofte Kommune indgår de nødvendige projekt- og driftsaftaler til brug herfor.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 11. august 2010 (pkt. 5) projektbeskrivelsen af
Formidlingscenter Garderhøj.
Garderhøjfortet i Gentofte Kommune ejes og drives i dag af en fond, Garderhøjfonden.
Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen samt Realdania har iværksat et stort
formidlingsprojekt, der skal renovere Københavns Befæstning og etablere oplysningsvirksomhed i
udvalgte bygningsværker i Befæstningen.
Et af elementerne i dette 175 millioner kroner store projekt, er etableringen af et ”Formidlingscenter
på Garderhøjfortet”, som har fået status af et ”Fyrtårnsprojekt” med en bevilling på 15 millioner
kroner.
Projektet på Garderhøjfortet består af to parallelle aktiviteter. For det første skal bygningerne
renoveres og delvist føres tilbage til bygningernes oprindelige tilstand. For det andet skal der
etableres en række formidlingsaktiviteter i og omkring Garderhøjfortet. Det er aftalt, at
Experimentarium skal varetage driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet.
Renoveringen af Fortet og indretningen af formidlingsaktiviteterne vil være gennemført medio
2012. Der er vedlagt kort over Garderhøjfortet og oversigt over organisering.
Det er en forudsætning for projektet, at Gentofte Kommune giver et tilskud på minimum 1 mio. kr.
årligt i minimum en 4-årig periode. Der er i budget 2011 afsat midler hertil fra og med 2012.
Det er endvidere aftalt, at Realdania stiller en garanti for driften i den 4-årige periode på 2 mio. kr. i
alt.
Der indgås herefter en projektaftale med Garderhøjfonden, Kulturarvsstyrelsen, Skov- og
Naturstyrelsen samt Realdania og en driftsaftale mellem Gentofte Kommune, Garderhøjfonden og
Experimentarium, som fastlægger hvorledes driften af Formidlingscenteret Garderhøjfortet skal
foregå, herunder vedrørende aktiviteter, entré, åbningstider, økonomi, tilskud fra Gentofte
Kommune, m.v.
I den forbindelse tilbydes Gentofte Kommune at kunne udpege en kommiteret, der deltager i de
møder Garderhøjfondens nævn holder. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.
Projektaftalen og driftsaftalen vedlægges som bilag.
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Vurdering
Det vurderes, at Gentofte Kommune med Formidlingscenter Garderhøj, som beskrevet i
projektbeskrivelsen, får et unikt historisk og kulturelt formidlingscenter, der vil være en attraktion for
voksne og børn i forbindelse med både fritids- og undervisnings-aktiviteter.
Det er endvidere vurderingen, at driftsaftalen med Experimentarium som driftsansvarlig danner
grundlag for bæredygtig drift af Formidlingscenter Garderhøj.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. At Gentofte Kommune indgår de nødvendige projekt- og driftsaftaler vedrørende
Formidlingscenter Garderhøj.
2. At vælge en kommiteret til at deltage i Garderhøjfondens nævnsmøder.

Beslutninger
Pkt 1 og 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
10 Åbent
Midlertidig lukning af Gentoftegade Bibliotek i forbindelse med
indretning af selvbetjeningsområde
057206-2010

Resumé
Gentofte Bibliotekerne søger tilladelse til at lukke Gentoftegade Bibliotek i tre dage medio
december i forbindelse med indretning af selvbetjeningsområde.

Baggrund
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Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 og 2010 at
afsætte en anlægsbevilling til indførsel af selvbetjening på bibliotekerne og samtidig reducere
driftsrammen.
Bibliotekernes materialer blev isat en chip i sommeren 2009 og der blev installeret nye
selvbetjeningsmaskiner og opstillet tyverigates ved alle indgange.
Alle biblioteker, med undtagelse af Gentoftegade og Jægersborg har, som en konsekvens af
selvbetjeningen, fået etableret nye betjeningsområder.
Bibliotekerne ønsker at færdiggøre etableringen af selvbetjening på Gentoftegade Bibliotek og
iværksætte de bygningsmæssige ændringer, der kan give plads til selvbetjeningsområdet.
For at mindske generne for bibliotekets brugere og for at sikre, at ombygningen kan gennemføres
hurtigt og effektivt, ønsker Bibliotekerne at kunne lukke Gentoftegade Bibliotek i tre dage medio
december 2010. De tre dage fastlægges endeligt af byggestyrer.

Vurdering
Borgerne har taget godt imod de nye muligheder for selvbetjening på bibliotekerne, og etablering
af det planlagte selvbetjenings- og betjeningsområde i Gentoftegade vil sikre en bedre logistik i
forbindelse med brugernes benyttelse af selvbetjeningsmaskinerne.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At Gentoftegade Bibliotek lukkes i tre dage medio december, mens ombygningen pågår.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
11 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen til GM i Rock 2011

057208-2010

Resumé
Kulturpuljen ansøges om 78.000 kr. til Gentofte Mesterskaberne i Rock 2011.
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Baggrund
Gentofte Mesterskaberne i Rock (GM i Rock) er en åben musik konkurrence for alle rytmiske
genrer. GM i Rock er målrettet lokale unge, som er klar til at vise deres musikalske kunnen på en
scene, med professionel lyd og lys og foran et stort publikum. GM i Rock afholdes i en hyggelig
atmosfære, og for at deltage skal man være mellem 10 og 22 år og bo eller gå i skole i Gentofte
Kommune. Præmierne består af et valg mellem gavekort til en lokal musikforretning eller studietid
inkl. en demo-indspilning.
GM i Rock har til formål at tilskynde de unge i Gentofte Kommune til at arbejde seriøst med deres
musik. Der lægges vægt på de unges egen deltagelse og styrkelse af glæden ved musikalsk
udfoldelse. Virkemidlerne er en konkurrence med mulighed for at optræde live for et publikum samt
præmier, som kan hjælpe dem yderligere på vej med deres musikalske udvikling.
GM i Rock afholdes lørdag den 12. marts på Skovshoved Skole.
Det samlede budget for GM i Rock er på 78.000 kr., som søges dækket via Kulturpuljen. Der
opkræves ingen entre til GM i Rock.
Budgettets største poster er 20.000 kr. til præmier samt 17.000 kr. til lyd og lys. Hertil kommer
12.000 kr. til plakater og 12.000 kr. til T.shirts og merchandise. Derudover er der honorarer til
dommere på 5.000 kr. og udgifter på 3.000 kr. til vagter og fortæring. De sidste udgifter fordeler sig
på 3.000 kr. til SMS-afstemning, 2.000 kr. til trommeskind med GM i Rock-logo samt diverse
udgifter på 4.000 kr.
Ved GM i Rock 2010 deltog 500 børn og unge. Der var 7 bands i hver aldersgruppe, og således 14
deltagende bands i alt og 56 bøn og unge på scenen. Arrangementet kunne overføre 21.807 kr. fra
2009 og modtog derudover 57.000 kr. fra Kulturpuljen. Regnskabet viser samlede udgifter på
80.738 kr.

Vurdering
GM i Rock er en tilbagevendende begivenhed i Gentofte Kommune, der hvert år trækker
musikinteresserede børn og unge og deres forældre til.
GM i Rock er medvirkende til at styrke det musikalske vækstlag i kommunen ved at give de
deltagende børn og unge en autentisk oplevelse af, hvordan det er at stå på en scene i
professionelle rammer.
Det er desuden positivt, at præmierne fokuserer på at understøtte deltagernes videre musikalske
udvikling.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget
At der ydes 78.000 kr. fra Kulturpuljen til Gentofte Mesterskaberne i Rock 2011.

Beslutninger
Vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
GM i ROCK ansøgning 2011
Evaluering af GM i Rock 2010
Kulturpuljen pr. 24. november 2010

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
12 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen til aktiviteter for unge på bibliotekerne

057209-2010

Resumé
Kulturpuljen ansøges om 44.000 kr. til aktiviteter for unge på bibliotekerne.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 5. maj 2010 (pkt. 4) et oplæg til ”Unge på
Biblioteket”, hvis overordnede formål er at gøre Hovedbiblioteket, Dyssegård Bibliotek samt Ordrup
Bibliotek relevante og vedkommende for unge i alderen 12- 20 år (for Dyssegård Bibliotek er
målgruppen 12- 15 år). På sit møde den 8. juni 2010 (pkt. 3) bevilgede Udvalget 20.000 kr. fra
Kulturpuljen til aktiviteter for unge på bibliotekerne i efteråret 2010. Der planlagt 4 arrangementer,
hvoraf kun de ene har været afholdt.
Metoden til at opfylde det overordnede formål med projektet er at inddrage unge i alle faser af
arrangementer og aktiviteter. På Hovedbiblioteket har en gruppe unge udviklet en række
arrangementer, der vil finde sted i efteråret 2010 samt i løbet af 2011. På Dyssegård Bibliotek er
aktiviteterne arrangeret i et samarbejde med PUC (Pædagogisk Udviklingscenter) på Dyssegård
Skole. På Ordrup Bibliotek er der etableret et samarbejde med en gruppe lokale unge, som skal
skabe rammerne om nogle større arrangementer i foråret.
De unges ønsker for forår/sommer 2011 spænder vidt lige fra et Karrierebibliotek som er en række
aftenarrangementer om forskellige erhverv, Skriveværksteder som er et netværk blandt unge,
lokale skribenter, Demoteket hvor unges egne kunstværker (billedkunst, musik, litteratur m.m.) kan
lånes, og til et arrangement kaldet Life of Brian, som handler om fordomme med afsæt i de
fordomme man møder, når man hedder Brian.
Det samlede budget for arrangementer og aktiviteter til unge på bibliotekerne er på 89.000 kr.
Gentofte Bibliotekerne finansierer 45.000 kr. og Kulturpuljen ansøges om 44.000 kr.
Bibliotekerne har prioriteret personaleressourcer på alle 3 biblioteker, og på Ordrup Bibliotek er
ansat en konsulent særligt til denne opgave. Endvidere finansierer bibliotekerne udgifter til
markedsføring, kompetenceudvikling og indretning af demoteket på Hovedbiblioteket.

Vurdering
Erfaringen viser, at det er afgørende at kulturtilbud til unge er udviklet i samarbejde med unge, hvis
de skal have succes. Det vurderes, at de planlagte aktiviteter på bibliotekerne, som er planlagt i
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samarbejde med en række unge vil være et vedkommende og relevant tilbud for unge i Gentofte
Kommune.
Det er desuden positivt, at Gentofte Bibliotekerne målretter en del af sin virksomhed mod den unge
målgruppe og inddrager dem aktivt i udviklingen af bibliotekstilbuddene til dem.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget
At der ydes 44.000 kr. fra Kulturpuljen til aktiviteter for unge på bibliotekerne i første halvdel af
2011.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning Kulturpuljen UpBib

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
13 Åbent
Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til udarbejdelse af bog om
Traneudstillingen i forbindelse med 40 års jubilæet
057207-2010

Resumé
Der ansøges om 40.000 kr. til udarbejdelse af bog om Traneudstillingen i forbindelse med 40 års
jubilæet.

Baggrund
Kunstnergruppen Telefon til Chefen er i forbindelse med Traneudstillingens 40 årige jubilæum
blevet inviteret til at lave en udstilling, der tager udgangspunkt i udstillingsstedets historie. Gruppen
ønsker at belyse den udvikling og betydning Tranegården og Traneudstillingen har haft i de sidste
40 års danske kulturhistorie. Telefon til Chefen består af Emil Alsbo, Magnus Clausen og Simon
Højbo.
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Kunstbiblioteket Tranegården og sidenhen Traneudstillingen på Gentofte Hovedbibliotek har spillet
en væsentlig rolle i dansk kunsthistorie, og sat Gentofte Kommune på kortet over kommuner, hvor
den unge eksperimenterende samtidskunst har fået plads og udfoldelsesmuligheder. En række
udstillinger på Tranegården er siden blevet en del af den kunsthistoriske kanon, eksempelvis kan
nævnes ’Kniven på hovedet’ fra 1982, som var et gennembrud for ’De unge vilde’. Den danske
maler Kathrine Ærtebjerg havde desuden sin debut på Traneudstillingen i 2003.
Kunstnergruppen Telefon til Chefen ønsker i forbindelse med udstillingen at udgive en bog, som
dokumenterer Tranegården og Traneudstillingens historie. Formålet med bogen er at skabe
opmærksomhed omkring Traneudstillingens mange aktiviteter og udstillinger samt stedets
betydning for dansk kunst og kultur. Et andet formål med bogen er at gøre gentofteborgere
opmærksomme på den unikke kulturhistoriske værdi, som Traneudstillingen repræsenterer.
Der planlægges et oplag på 500 stk. til en salgs pris på 300 kr.
Det samlede budget for bogen er på 91.415 kr. Udgifterne fordeler sig på 25.615 kr. til grafisk
opsætning, 25.000 kr. til tryk, 15.000 kr. i honorar til kunsthistoriker, 15.000 kr. i honorar til
redigering og tilrettelæggelse, 5.000 kr. til oversættelse, 5.000 kr. til materialer til cover samt 800
kr. til uforudsete udgifter.
Udstillingen er støttet med 40.000 kr. af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, heraf budgetteres
20.000 kr. til bogprojektet. Derudover budgetteres med 200 solgte bøger, hvoraf 100 stk. sælges i
direkte salg og 100 stk. med 60 % ’s rabat, hvilket giver indtægter på henholdsvis 30.000 kr. og
12.000 kr., i alt 42.000 kr.
Herefter resterer en difference på 29.415 kr., som skal fondsfinansieres.
Kulturpuljen har tidligere støttet bøger omhandlende lokale kulturhistoriske emner med beløb i
størrelsesordnen 15.000 kr.

Vurdering
En udgivelse om Traneudstillingens historie vil være et vigtigt vidnesbyrd om Traneudstillingens
betydning for den danske kunsthistorie. Historien om Tranegården og Traneudstillingen er således
historien om et unikt udstillingssted for samtidskunsten.
Kunstnergruppen Telefon til Chefen har et velrenommeret navn i det danske såvel som
europæiske kunstmiljø, hvilket i særlig grad er stadfæstet gennem deres unikke og originale
kunstbøger. Det vidner desuden om projektets kvalitet, at det har opnået støtte fra Statens
Kunstråd.
Det anbefales, at projektet bevilges 15.000 kr. svarende til halvdelen af det beløb, der skal
fondsfinansieres.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget
At der ydes 15.000 kr. fra Kulturpuljen til udarbejdelse af bog om Traneudstillingen.

Beslutninger
Vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
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TTC_ansøgning
Bilag 02 Uddybende oversigt over bog
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
14 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
048157-2009

Beslutninger
A. Adgangskort til arrangementer på Gentofte Bibliotekerne blev udleveret til Kultur- og
Fritidsudvalgets medlemmer.
B. Kultur- og Fritidsudvalget besøger Gentofte Kino ifm. næste møde den 5. januar 2011.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 01. december 2010
15 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
048157-2009
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