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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  09. januar 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Ansøgning til Kulturpuljen til Talebobler i Akvariet 
2 Talentudviklingsordning 2014 
3 Orientering om møder og arrangementer 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
5 Sag på dagsordenen 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2014 
 
1  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Talebobler i Akvariet 
 
049402-2013 
 
 
Resumé 

”Under Overfladen” ansøger Kulturpuljen om 100.000 kr. til foredragsrækken Talebobler i Akvariet. 

 
Baggrund 

Talebobler i Akvariet er en foredragsfestival, der afvikles i det tidligere Danmarks Akvarium i januar 
2014. Arrangør er ”Under Overfladen”, der er et event- og kulturhus med det formål at tilbyde 
kulturelle oplevelser i rammerne af det forhenværende Danmarks Akvarium. 

Der er sammensat et program bestående af 15 foredrag fordelt med forskellige kendte 
foredragsholdere og en singer-songwriter-aften. Hver foredragsaften indledes med et folkekøkken. 
Endvidere vil der hver weekend være kreative værksteder historiefortælling for børn og deres 
forældre. 

Arrangørerne forventer et publikumstal på 2.250 til foredragene, 250 tilhørere til singer-songwriter-
aften samt i alt 200 børn og 300 voksne til børnearrangementerne fordelt på 3 weekender. Det vil 
sige et samlet forventet publikumstal på 3.000. Billetpriserne varierer mellem 50 og 150 kr.  

Det samlede budget for foredragsrækken er på 700.000 kr. De største poster er udgifter til 
honorarer på 250.000 kr. samt 240.000 kr. til projektledelse. Hertil kommer udgifter på 40.000 kr. til 
husleje, 30.000 kr. til teknik, 50.000 kr. til personale, 15.000 kr. til rengøring, 25.000 kr. til PR samt 
50.000 kr. til markedsføring. 

Arrangementerne finansieres af 240.000 kr. i egenfinansiering, 300.000 kr. i entré, 40.000 kr. i 
barsalg, 20.000 kr. fra sponsorer og herudover ansøges kulturpuljen om 100.000 kr.  

 
Vurdering 

Den planlagte foredragsrække er et kompakt forløb af kulturtilbud, der byder på forskellige typer 
oplevelser. Foredragsrækken er en mulighed for at skabe liv den gamle akvariebygning.  

Det bemærkes, at markedsføringen af arrangementerne er begyndt sent i forhold til det store antal 
af meget forskellige arrangementer og størrelsen af det samlede budget. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
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At der bevilges 100.000 kr. fra Kulturpuljen til Talebobler i Akvariet. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til kulturpuljen i Gentofte Kommune 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2014 
 
2  Åbent         Talentudviklingsordning 2014 
 
009567-2013 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommune er Team Danmark Eliteidrætskommune og har specielt fokus på 
talentudvikling. Der er afsat 300.000 årligt til et talentudviklingsprojekt. Formålet med 
talentudviklingsprojektet er at give talentfulde unge udøvere bedre muligheder for at opnå gode 
nationale og internationale resultater. Hidtil har pengene været bevilliget til ca. 12 talenter med 
10.000-30.000 kr. årligt. Det foreslås, at støtten fremover opdeles i to puljer af hver 150.000 kr. til 
hhv. individuel støtte og støtte til udvikling af talentmiljøer i de prioriterede idrætsgrene i Gentofte 
Kommune. 

 
Baggrund 

I 2005 blev eliteidræt og talentudvikling for første gang sat på dagsordenen i Gentofte Kommune. 
Der blev i løbet af 2005 afholdt en række møder med 20 foreninger i det, der dengang hed 
Eliteidrættens Netværk. Netværket stillede en række forslag til fremme af eliteidræt i Gentofte.  
Talentudvikling var et af de højt prioriterede fokusområder og deraf fulgte Talentudviklingsprojektet 
med et budget på 300.000 kr. Formålet med puljen til talentudvikling er at give talentfulde unge 
udøvere bedre muligheder for at opnå gode nationale og internationale resultater. 
Talentudviklingsprojektet skal hjælpe de bedste lokale talenter til at kunne klare sig selv som 
internationale idrætsudøvere. 
Pengene har hovedsageligt finansieret udgifter, der er direkte forbundet talenternes sport, men er 
også brugt til idrætsfaglige arrangementer for talenterne.  
Den seneste forskning peger på, at hvis idrætsudøvere når verdenseliten, skyldes det ikke alene et 
medfødt potentiale, træning eller læring, men i lige så høj grad opbakning fra hele teamet af 
trænere, holdkammerater, forældre, idrætsmedicinske behandlere mv. og den kultur, som er 
omkring talentet. 

Fritid og Idræt i Gentofte Kommune vil gerne arbejde med at understøtte talentudvikling bedst 
muligt og vil med afsæt i den seneste forskning arbejde med de udviklingsværktøjer, der tilgodeser 
udvikling af talentmiljøet, samtidig med at de enkelte talenter fortsat skal have mulighed for at 
modtage særskilt støtte fra talentudviklingspuljen.   
Dette kan foregå ved fremover at lave to puljer:  
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1. En pulje på 150.000 kr. til støtte af talentarbejdet med direkte hjælp til finansiering af 
talenternes sport. Ansøgning om optagelse i talentudviklingsordningen behandles af 
Talentudvalget fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte. Talenter fra holdsport 
kan få tildelt optil 5.000 kr. og talenter fra individuel sport kan få tildelt optil 15.000 kr. årligt. 

2. En pulje på 150.000 kr. til støtte af udvikling af talentudviklingsmiljøer i de prioriterede 
idrætsgrene i Gentofte Kommune. Klubberne kan søge om finansiering til projekter, der vil 
udvikle miljøet omkring udøveren. En klub kan maksimalt ansøge om 30.000 pr. projekt.  
Ansøgninger behandles af Idræt og Fritid.  

En pulje målrettet talentudviklingsmiljøerne vil være i sammenhæng med Team Danmark 
prioriteringer og indsatser for at sikre fremtidens eliteidrætsudøvere. Derudover er det tillige en 
målsætning i Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 at understøtte de unge 
talenter gennem at have et bredt fokus på miljøerne i klubberne.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at opdeling af den nuværende talentudviklingspulje vil komme 
Gentofte Kommunes idrætstalenter til gavn for den enkelte udøver såvel som for talentmiljøet i den 
enkelte klub.  
En pulje målrettet stimulering af talentudviklingsmiljøer er derudover en målsætning i Gentofte 
Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At den nuværende talentudviklingspulje opdeles, således at 150.000 kr. målrettes de enkelte 
talenter og 150.000 kr. målrettes udvikling af de prioriterede idrætters talentudviklingsmiljøer.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 bilag 1, Faktaark for talentudviklingsprojektet 
 bilag 2, Talentudviklingsfolder 2014 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2014 
 
3  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
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Resumé 

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

 
Baggrund 

I perioden den 9. januar til 5. februar: 

 Søndag den 12. januar kl. 15: Dusika Nytårskoncert i Rådhushallen 
 Fredag den 17. januar kl. 9: Fernisering på udstillingen ’Bibelens fortællinger gemt i Per 

Kirkebys Streg’ i Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket. 
 Onsdag den 29. januar kl. 16: Reception for Gentoftekunstneren i Rådssalen 

 
Der tages forbehold for ændringer og aflysning af arrangementerne. 
 
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 09. januar 2014 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2014 
 
5  Lukket         Sag på dagsordenen 
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000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


