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1 (Åben) Vedtægtsændringer for Øregaard Museum
 
Sags ID: EMN-2017-04631

Resumé
Øregaard Museum har anmodet Kultur, Unge og Fritid om ændringer af de nugældende vedtægter 
for Øregaard Museum. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets behandling.

Baggrund
Bestyrelsen for det selvejende museum Øregaard Museum anmoder Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget om at ændre de nugældende vedtægter for Øregaard Museum.

Formål med ændringen er at sørge for at museets vedtægter kommer på omgangshøjde med den 
praksis, museet bedriver i dag og den udvikling, der i de senere år har været i museumsverdenen 
indenfor strategi og ledelse. Målet har været at skabe et nyt sæt vedtægter, som både præciserer 
forhold jf. god museumsledelsesskik og museets ansvarsområde, men samtidig har en 
rummelighed, som er vigtig for museets fortsatte udvikling.

Øregaard Museums nugældende vedtægter stammer fra 1996, hvor museet overgik til selveje. 
Siden 2003 har museet haft en fastansat og faguddannet ledelse. I løbet af de seneste 10 år har 
museet gennemgået en rivende udvikling, som har omfattet renovering af bygningen, etablering af 
en mere professionel drift og højnelse af det faglige og kunstneriske niveau af såvel samling som 
udstillingsvirksomhed. Justeringen af vedtægterne er et naturligt led i denne professionalisering.

Selve udformningen af vedtægterne lægger sig overordnet set op ad den skabelon, som anvendes 
af selvejende, statsanerkendte museumsinstitutioner i Danmark. Selvom Øregaard Museum ikke 
er statsanerkendt og dermed ikke er underlagt museumsloven, markerer museet med de nye 
vedtægter, at man følger de retningslinjer, som er væsentlige for en tidssvarende, professionel og 
forsvarlig museumsdrift.

Nedenfor oplistes de væsentligste ændringer:
 Udvidelse af museets kategori (§ 1)

Efter grundige strategiske og faglige analyser med afsæt i de resultater, museet har opnået 
indenfor de seneste 10-12 år, lægges der op til at udvide museets kategori fra ”kulturhistorisk” til 
”kunst- og kulturhistorisk”. Med formaliseringen får museet et vedtægtsgrundlag, som understøtter 
arbejdet med bygningens og samlingernes egenart og den strategi, der er lagt for den langsigtede 
udvikling: Museet forvalter og fortolker en kulturarv, som både har kunstnerisk og kulturhistorisk 
værdi, og har nu i en årrække præsenteret kunstudstillinger af høj kvalitet. 
 

 Justering af museets formål og ansvarsområde (§ 2)
Beskrivelsen af museets formål og ansvarsområde udvides, så den giver en tidssvarende 
beskrivelse og præciserer Øregaard Museums virkefelt. Det er tilføjet en formulering om museets 
ansvar for kunst og kunstnere, som enten har boet eller arbejdet indenfor kommunens område. 
Dette for at udbrede kendskabet til kommunens mangfoldige kulturarv samt styrke museets lokale 
forankring og position i det danske museumslandskab, hvor ingen andre museer i Danmark 
varetager den specifikke opgave at beskæftige sig med kunstnere knyttet til Gentofte. 

Justeringen af museets kategori og formål skal ses som en logisk følge af den 
igangværende udvikling og vil skabe det relevante, formelle grundlag for museets 
virksomhed. Det vil ikke alene være væsentligt som rettesnor for museumsarbejdet, men 
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også for den eksterne kommunikation og dialog med samlere, museer og fonde og andre 
mulige samarbejdspartnere.

 Justering af udpegningsretten til museets bestyrelse og antallet af medlemmer
(§ 3 i de nugældende vedtægter, § 4 i de nye vedtægter) 

Med de nye vedtægter afgiver venneforening og kommune hver en plads, så bestyrelsen 
fremover har udpegningsret til to pladser (selvsupplering). Justeringen er foranlediget af et 
ønske om at bevare den stærke, lokale forankring, men samtidig skabe en 
professionalisering ved at give bestyrelsen mulighed for selv at udpege to medlemmer 
under specifik hensyntagen til eventuelle kompetencer, som måtte gavne bestyrelsens 
arbejde. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. BILAG 1 - Øregaard Museum_nye vedtægter (2004378 - EMN-2017-04631)
2. BILAG 2 - oversigt vedtægtsændringer (2004407 - EMN-2017-04631)

2 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid, 3. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-04642

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget given en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal 2017.

Baggrund
I tredje kvartal 2017 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:

 Afholdelse af GentofteNatten
 Afholdelse af Danmarks Internationale Gadefestival
 Afholdelse Golden Days Festival
 Ordrup Nøgle-bibliotek
 Åben hal i Ordruphallen
 Samarbejdsaftale mellem Wannasport og Gentofte Kommune 
 Legeskibet
 Gentofte er DIF/DGI visionskommune 
 Samarbejdsaftale mellem Fodtennis Danmark og Gentofte Kommune   

Tværgående politikker, EN UNG POLITIK:
 Arrangement om præstationspres blandt unge
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 Arrangementer og aktiviteter for unge er afviklet og planlagt i relation til Kommunalvalget

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller: 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal 2017 (2042356 - EMN-2017-04642)

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00466

Resumé
 Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.

Baggrund
 Musikskolens vedtægter

Civilstyrelsen har ikke godkendt Musikskolens nye vedtægter. Ifølge Civilstyrelsen opfylder 
Musikskolen ikke kriterierne for at kunne ændre formålsparagraffen. Så længe det 
oprindelige formål ikke er umuligt eller klart uhensigtsmæssigt, kan man ikke ændre 
formålsparagraffen.

Til orientering drejer det sig og nedenstående ordlyd:

I de gældende vedtægter står der at:

Musikskolens formål er
- At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse

I de nye vedtægter står der:

Musikskolens formål er
- At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig interesse

Ændringen er ønsket for at åbne mulighed for, at musik også kan være en potentiel levevej. 

De øvrige ændringer kan Civilstyrelsen godt godkende. 
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Musikskolen kan således ikke skifte til nye vedtægter pr. 1. januar 2018. Når bestyrelsen 
har behandlet en ny version af vedtægterne vil du få dem tilsendt til kommunalbestyrelsens 
godkendelse.

 Opgaveudvalget Kulturpolitik

Kultur, Unge og Fritid har nu et opgaveudvalg, der frem mod juni 2018 skal arbejde med at 
formulere en kulturpolitik, der skal sætte retning for udviklingen af kulturområdet og danne 
ramme for prioriteringer. I alt 80 borgere meldte sig til arbejdet i rekrutteringsfasen hen over 
sommeren, og det er det hidtil højeste antal interessetilkendegivelser til arbejdet med 
opgaveudvalg. 
Det kan der være mange grunde til – bl.a. kulturområdets mange kommunikationskanaler 
tæt på borgernes hverdag – men det vidner også om et stor interesse for feltet. De borgere, 
som ikke er udpeget til opgaveudvalget, inddrages i processen undervejs, og alle opfordres 
til at diskutere med i facebookgruppen Ny kulturpolitik i Gentofte. Alle kan også følge 
arbejdet via www.gentofte.dk/kulturpolitik.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

http://www.gentofte.dk/kulturpolitik
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