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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
1 Åbent
Ansøgning til Kulturpuljen: Kulturklub Gentofte, status 2014 og
ansøgning om tilskud for 2015
032270-2014

Resumé
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at dels at give Kultur- og
Fritidsudvalget en aktuel status på Kulturklub Gentofte og dels at ansøge Kulturpuljen om et tilskud
på 93.000 kr. til Kulturklub Gentofte for 2015. Der er udarbejdet en evaluering for Kulturklub
Gentofte for 2014.

Baggrund
Kulturklub Gentofte blev etableret i efteråret 2010. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 100.000 kr.
på sit møde den 1. september 2010 til etablering af Kulturklub Gentofte og har siden hvert år
bevilget midler til støtte af Kulturklub Gentofte.
Formålet med Kulturklub Gentofte er at formidle Gentoftes kulturelle tilbud direkte til borgere, der
interesserer sig for kunst og kultur. Kulturklubben kan bidrage til at give borgerne en positiv
oplevelse af deres kommune som et dynamisk og attraktivt lokalområde med mange kulturelle
arrangementer og aktiviteter.
Kulturklub Gentofte er et tværgående samarbejde mellem de syv største kulturinstitutioner i
Gentofte Kommune: Bellevue Teatret, Experimentarium, Garderhøjfortet, Gentofte Bibliotekerne,
Gentofte Kino, Ordrupgaard og Øregaard Museum.
Medlemmer af klubben tilbydes rabatter og særarrangementer, der formidles gennem 10 årlige
elektroniske nyhedsbreve.
Fokus har i 2014 været på at rekruttere nye medlemmer, bl.a. ved Kultur & Festdage,
GentofteNatten og Åbent Hus. Fra 2013 til 2014 har der været en stigning fra 2.677 medlemmer til
3.554, svarende til en stigning på 32 %.
Særarrangementerne blev i 2013 udvidet fra to om året til, at der i hvert af de 10 årlige
nyhedsbreve nu annonceres mindst et særarrangement. Kulturinstitutionerne er dog meget
forskellige, og det har været vanskeligt at finde en tilfredsstillende model for særarrangementerne både hvad angår indholdet og formidlingen af dem til medlemmerne.
Direktørerne for kulturinstitutionerne bakker fortsat op om arbejdet med Kulturklub Gentofte, men
ønsker at skærpe Kulturklub Gentoftes profil ved at udvikle særarrangementerne og formidlingen
af kulturklubben.
Det samlede budget for Kulturklub Gentofte i 2015 er 93.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 65.000
kr. til personaleomkostninger, 16.000 kr. til markedsføring samt 12.000 kr. til nytårskur.

Vurdering
Det er Kultur og Biblioteks vurdering, at Kulturklub Gentofte er ved at komme ind i en god gænge,
og stigningen i medlemstallet tyder på at flere kender til klubben. Dog vurderer Kultur og Bibliotek,
at Kulturklub Gentofte er på vej ind i en ny fase, hvor det er vigtigt at konsolidere og kvalificere
indsatsen. Det næste års arbejde bør derfor i særlig grad fokusere på at udvikle indholdet i
kulturklubben.
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Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der bevilges 93.000 kr. fra Kulturpuljen til Kulturklub Gentofte for perioden 1. januar – 31.
december 2015.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Evaluering Kulturklub Gentofte 2014
Bilag 2: Oversigt Kulturpuljen KUF 141114

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
2 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen: GM i musik og Musikfestivalen 2015

032232-2014

Resumé
Kulturpuljen har modtaget en ansøgning om tilskud på 94.000 kr. til Gentofte Mesterskaber i Musik
og Gentofte Musik Festival 2015.

Baggrund
Klubberne i Gentofte, Gentofte Musikskole og Gentofte Ungdomsskole, danner rammen for en stor
andel af unge musikudøvere i Gentofte. De forskellige institutioner står til dagligt bag mange unges
musikudfoldelse og udvikling, hvortil der er et behov blandt musikerne for at kunne fremvise deres
færdigheder i et større forum. I de større fora får de unge, aspirerende musikere muligheden for at
opnå erfaringer, kritik og udviklingsmuligheder, som ellers ikke vil blive imødekommet andetsteds.
Gentofte Mesterskaber i Musik og Gentofte Musik Festival er åbne for alle bands i kommunen.
Igen i 2015 arbejdes der på at inddrage de unge i det store, praktiske arbejde. Musikbunkeren er
en vigtig samarbejdspartner for begge events.
Gentofte Mesterskaber i Musik
GM i Musik henvender sig til de mere øvede og typisk lidt ældre musikere, for hvem
konkurrenceaspektet er en stor motivationsfaktor. Der er konkurrence i to aldersgrupper: de 10-14-
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årige og 15-22-årige. Der vil i konkurrencen være opmærksomhed på egne kompositioner. Op til
mesterskabet tilbydes de unge deltagende en ”banddoctor”, som giver gode råd og sparring m.v.
Audition afholdes i Musikbunkeren onsdag den 25. marts 2015. GM i Musik afholdes lørdag den
25. april 2015 for 18. år i træk.
Gentofte Musik Festival
GMF har fem års jubilæum i 2015 og er for bands med unge i alderen 9-20 år. Kulturskolerne
danner rammen for festivalen. Ved festivalen optræder bands på to scener med non-stop musik i
seks timer. Der forventes tilmelding af ca. 45-50 bands fra begynderniveau til meget øvede bands.
Udover at styregruppen består af medarbejdere fra de tre institutioner, deltager også et par unge
fra musikmiljøet og en musikmedarbejder fra Bunkeren, som alle er med til at organisere og
planlægge festivalen. Derudover inddrages unge også i afviklingen af festivalen. GMF afholdes
lørdag den 6. juni 2015.
Budget 2015
Det samlede budget for Gentofte Mesterskaber i Musik og Gentofte Musik Festival 2015 er på
94.000 kr. Kulturpuljen ansøges om det samlede beløb på 94.000 kr. (jfr. bilag 2, udspecificeret
budget).

Vurdering
Kultur & Bibliotek vurderer, at GM i Musik og GMF er to events, der tilbyder de unge musikere helt
unikke rammer for at vise deres kunstneriske formåen og for at opøve scenefærdigheder, der er
væsentlige for en musiker. Derudover vurderes det meget positivt, at de unge inddrages i begge
udviklingsprocesser, så de unge får ejerskab til begge events. Slutteligt vurderer Kultur & Bibliotek
at der er god sammenhæng mellem festivalen og mesterskaberne i forhold til de unges musikalske
udvikling.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At Kulturpuljen støtter Gentofte Mesterskaberne i Musik og Gentofte Musikfestival 2015 med
94.000 kr.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til GM og GMF
Bilag 2: Budget 2015 GM og GMF
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
3 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen: Dyssegård Grundejerforening

032674-2014

Resumé
Dyssegård Grundejerforening søger om 50.000 kr. fra Kulturpuljen til at fremme et projekt med
kunst og udsmykning i byrummet på Søborg Hovedgade.

Baggrund
Efter et kommunalt områdeløft af Søborg Hovedgade har en gruppe lokale borger og Dyssegård
grundejerforening, arbejdet for at området tilføres et kunstværk skabt særligt til stedet. Projektet
har været igennem en længere udviklingsfase, og der søges nu om midler til at udarbejde et
konkret visuelt projektforslag, som kan anvendes af borgergruppen til det videre arbejde med
fundraising til den endelige skulptur. Forslaget vil blive udarbejdet af en kunstner, foreningen selv
har valgt samt landskabsarkitekterne 1:1, som også stod bag udformning af Dan Turèll Plads i
Vangede.
Ansøgningen foreslår at skabe en kombineret skulptur- og pladsdannelse på de 500 m af Søborg
Hovedgade, som løber i Gentofte Kommune mellem København og Gladsaxe kommuner. Her
findes en grøn trekant, hvor Søborg Hovedgade og Vangedevej mødes samt på en række mindre
tomme hjørnepartier.
Pladsdannelsen vil have flere funktioner – den skal både fungere som en velkomst til Gentofte
Kommune på vejen ind fra nabokommunerne. Den skal også fungere som et møderum for børn og
voksne, der både opfordrer til leg, bevægelse og ophold. Herudover er ønsket også, at området får
et visuelt løft, der kan markere det og give det en egen identitet.
Grundejerforeningen repræsenterer omkring 600 husstande i området.
Dyssegård Grundejerforenings ansøgning om midler til at udarbejde et visuelt projektforslag falder
uden for Kulturpuljens retningslinjer, da projektet ikke er en kulturel aktivitet åben for alle
kommunens borgere.

Vurdering
Projektet er tidligt i sin udvikling. Der er endnu ikke indhentet tilladelser fra Park og Vej eller
foretaget forundersøgelser af de forskellige udpegede områder. Det er heller ikke afklaret hvilke
pladser, der reelt kan blive tale om, da ikke alle er ejet af kommunen.
Den kunstfaglige vurdering af projektet er, at området vil blive beriget af en kunstnerisk
udsmykning. Tegnestuen 1:1 er af høj faglig kvalitet og den valgte kunstner, Esben Klemann, har
tidligere arbejdet med udsmykningsprojekter. Kunstneren har et meget nutidigt og
formeksperimenterende udtryk, der adskiller sig fra mange andre kunstnere i kommunens
offentlige rum. Værkerne vil således bidrage til kommunens visuelle diversitet.
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Det anbefales, at Gentofte Kommune støtter det samlede projekt med i alt 50.000 kr. fra
Kulturpuljen. Tilskuddet vil danne afsæt for Grundejerforeningens videre arbejde med at udvikle
projektet og rejse de nødvendige midler til projektets realisering.
Med tilskuddet imødekommes en række borgeres aktive ønske om at præsentere kunst af høj
kvalitet i det offentlige rum, som vil være tilgængelig for alle borgere, og derfor anbefales det at
dispensere for reglerne.

Indstilling
Kultur og Bibliotek Indstiller
Til Kultur og Fritidsudvalget:
At der bevilges 50.000 kr. fra Kulturpuljen til Dyssegård Grundejerforening.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Kulturpuljen: Dyssegård Grundejerforening
Bilag 2: Dyssegård Grundejerforening teambeskrivelse
Bilag 3: Dyssegård Grundejerforning budget 12112014

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
4 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen: Den Kongelige Sommerballet 2015

032271-2014

Resumé
Kulturpuljen har modtaget en ansøgning om tilskud på 111.724 kr. til Den Kongelige Sommerballet
2015.

Baggrund
Gentofte Kommune har siden 2009 været værtsby for Den Kongelige Sommerballet. Fra 2009 –
2011 gæstede balletten Gentofte i regi af Danske Sommerballet, sponsoreret af Danske Bank.
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Fra 2012 har Gentofte Kommune etableret et direkte samarbejde med Det Kongelige Teater for
derigennem fortsat at kunne præsentere borgerne for den populære ballet under åben himmel i
Bernstorffs Slotspark samtidig med afholdelsen af Kultur & Festdage. Det samme tidspunkt for
afviklingen af forestillingen planlægges for 2015.
Sommerballetten vil igen i 2015 blive præsenteret som et gratis tilbud til alle borgere i Gentofte
Kommune, der har lyst til at se 17 dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et halvanden times
potpourri af de største publikumsfavoritter fra repertoiret. Programmet bliver sammensat til
lejligheden og vil byde på noget for enhver smag.
Arrangementet indbyder til, at publikum kommer i god tid for sammen med familie og venner at
holde en usædvanlig picnic i Bernstorffs Slotshave.
Publikumstilstrømningen har været stødt stigende gennem årene fra 1.000 i 2009 til 8.000 i 2014.
Budget 2015
Det samlede budget for Den Kongelige Sommerballet er 111.724 kr. Kulturpuljen ansøges om det
samlede beløb på 111.724 kr.

Vurdering
Kultur & Bibliotek vurderer, at Den Kongelige Sommerballet giver borgerne i Gentofte Kommune
en enestående mulighed for at opleve ballet i verdensklasse i smukke omgivelser. Det vurderes
positivt, at arrangementet er gratis, og at det ligger samtidigt med Kultur & Festdage, således at
denne kunstart åbnes op og formidles til et større og potentielt nyt publikum.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At Kulturpuljen støtter Den Kongelige Sommerballet 2015 med 111.724 kr.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Ansøgning Den Kongelige Sommerballet 2015
Bilag 2: Budget Den Kongelige Sommerballet 2015

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
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5 Åbent

Ansøgning til Kulturpuljen: Gentofte Lokalhistoriske Forening bog

032350-2014

Resumé
Lokalhistorisk Forening ansøger Kulturpuljen om tilskud til en årbog om Jægersborg Slot og by.

Baggrund
Lokalhistorisk Forening ønsker at udgive en opdatering af historien omkring Jægersborg Slot og
by. Formålet med udgivelsen er at formidle en række nye informationer om slot og byudviklingen i
området. Årbogen henvender sig primært til beboere i området, ikke mindst i ejerboligerne på den
tidligere kasernegrund. Bogen forventes udgivet inden jul 2014.
Foreningens næstformand forestår arbejdet med bogen i et samarbejde med Vangede Avis. Bogen
vil kunne erhverves for en pris af 60 kr.
Budgettet for årbogen er på 65.000 kr. Udgifterne fordeler sig på udgifter til trykning og indbinding
på 20.000 kr., layout og billedbehandling på 35.000 kr. samt korrekturlæsning på 10.000 kr.
Foreningen yder selv et tilskud på 15.000 kr. til publikationen og herudover ansøges Kulturpuljen
om 20.000 kr. Bogen trykkes i 750 eksemplarer, hvoraf 250 tilfalder foreningen til distribution
blandt foreningens medlemmer og 500 er beregnet til frit salg. Indtægter fra salg af bogen indgår i
foreningens budget, en indtægt på i alt 30.000 kr. for salg af 500 stk. bøger til 60 kr. stykket.
Lokalhistorisk Forening har tidligere modtaget tilskud til foreningens årbøger. Senest bevilgede
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2013 20.000 kr. til udgivelsen af Lokalhistorisk
Forenings årbog, Gentofte Journalen, 2012/2013 med titlen Monumenter og Mindesmærker Erindringssteder i Gentofte. Udgivelsen havde et samlet budget på 90.000 kr. og med en
egenfinansiering på 55.000 kr. Bogen blev solgt til 250 kr. per stk.

Vurdering
Artiklerne i Lokalhistorisk Forening er generelt grundige og gennemarbejdede, og foreningens
udgivelser bidrager med væsentlige sider af Gentofte Kommunes lokalhistorie.
Emnet for årbogen 2014/15 om Jægersborg Slot og by dækker en væsentlig og spændende side
af Gentoftes lokalhistorie. Det er fortællingen om Gentoftes byudvikling fra et sogn med landsbyer,
kongeslotte og landsteder til en moderne forstad. Årbogen for 2014/2015 er omfangsmæssigt langt
mindre end Monumenter og Mindesmærker - Erindringssteder i Gentofte fra 2013/2014, hvorved
udgifterne til korrekturlæsning forventes at være væsentlig mindre end til den sidste udgivelse. Det
anbefales derfor, at der bevilges 15.000 kr. til udgivelsen svarende til foreningens
egenfinansiering.
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Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der bevilges 15.000 kr. fra Kulturpuljen til Lokalhistorisk Forenings årbog.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Kulturpuljen Gentofte Lokalhistoriske Forening

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
6 Åbent
2015

Ansøgning til Kulturpuljen Foreningen Konservativ Jubilæumsbog

031710-2014

Resumé
Foreningen ”Konservativ Jubilæumsbog 2015” ansøger Kulturpuljen om tilskud til en bog om
Gentofte konservative Vælgerforenings historie i anledningen af dennes 100 års jubilæum.

Baggrund
Foreningen ”Konservativ Jubilæumsbog 2015” er dannet alene med det formål at udgive en bog
om Gentoftes konservative Vælgerforenings historie i anledning af jubilæet den 6. august 2015.
Formålet er at formidle vælgerforeningens historie, herunder en beskrivelse af de regionale og
landspolitiske strømninger. Bogen forventes udgivet i forbindelse med jubilæet.
Bogen forfattes af cand. mag. og ph. d. i Historie Lars Christensen, og bogen forventes at få et
omfang på 200 sider, inklusiv illustrationer. Værket vil indeholde syv kapitler, som behandler
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Gentoftes historie og partiets fremvækst, opbygning og udfordringer fra omkring år 1900 og frem
mod jubilæumsåret.
Budgettet for bogen er på 170.000 kr. Udgifterne fordeler sig på udgifter til honorar til forfatteren på
60.000 kr., trykning og hæftning på 85.000 kr., billeder og rettigheder på 10.000 kr. samt lancering
og øvrige udgifter på 15.000 kr.
Finansieringen af bogen tilvejebringes gennem forudbestillinger blandt Vælgerforeningens
medlemsskare, sponsorbidrag, fondsstøtte samt gennem salg af bogen hos lokale boghandlere.
Bogens pris er 300 kr.
Foreningen ”Konservativ Jubilæumsbog 2015” søger om et ikke defineret tilskud til produktion af
bogen.
Kultur- og Fritidsudvalget har gennem årene støttet en række udgivelser og har senest den 8.
februar 2012 (pkt. 1) besluttet at støtte en publikation om Bellevue Teatrets arkitektur- og
teaterhistorie.

Vurdering
Det vurderes, at værkets forfatter cand. mag. og ph.d. i historie Lars Christensen, er et godt
udgangspunkt for det faglige niveau. Indholdsmæssigt vil værket ikke blot handle om foreningens
historie, men vil også sætte vælgerforeningen ind i en bredere historisk sammenhæng, såvel
lokalt, regionalt som landspolitisk.
Der har ikke tidligere været udgivet et samlet værk om Gentofte konservative Vælgerforening og
det konservative styre, trods det, at Det Konservative Folkepartis aftryk på Gentoftes historiske og
politiske udvikling har været helt afgørende.
Det vurderes, at dette samlede værk om Den konservative Vælgerforening i Gentofte er af
væsentlig betydning for Gentoftes historie og vil interessere mange borgere. Det anbefales derfor
at støtte udgivelsen med 30.000 kr. svarende til halvdelen af forfatterhonoraret.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der bevilges 30.000 kr. fra Kulturpuljen til Foreningen ”Jubilæumsskrift om Konservativ
Vælgerforening”.

Beslutninger
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog, ikke at bevilge støtte fra Kulturpuljen.
Anne Hjort (A), undlod at stemme.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Kulturpuljen Gentofte Konservative Vælgerforening

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
7 Åbent

Ansøgning til Børnekulturpuljen: Kulturpas 2015

032395-2014

Resumé
Kulturklub Gentoftes direktørgruppe, der består af direktørerne for de syv største kulturinstitutioner
i Gentofte, drøftede på deres møde den 27. august 2014 et kulturpas for børn. Direktørgruppen er
positive over for initiativet, og derfor ansøges Børnekulturpuljen om 70.000 kr. til projektet.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 5. februar 2014 (pkt. 2), at alle ansøgninger
til Børnekulturpuljen fremadrettet skal behandles administrativt. Den aktuelle ansøgning til
børnekulturpuljen præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget, idet den afviger fra to af kriterierne for
Børnekulturpuljen:
-

Puljen støtter projekter hvor kulturen møder børnene direkte, f.eks. i form af koncert- og
teateroplevelser, mødet med den professionelle kunstner, samt projekter der styrker
kendskabet til den lokale kulturarv.
Kulturpasset repræsenterer ikke et direkte møde med kulturen. I stedet er kulturpasset en
invitation og inspiration til at bruge kulturen i Gentofte.

-

Puljen yder maks. 50 % af de samlede udgifter til et projekt. De resterende 50 % dækkes
af ansøgeren.
Der ansøges om støtte til den fulde finansiering af kulturpasset.

I et dannelsesperspektiv er den tidlige introduktion til kunst og kultur vigtig. Når vi i fællesskab
skaber værdifulde kulturelle oplevelser for, med og af børn skaber vi samtidig grobund for et aktivt
og livslangt engagement i fællesskaber og kulturens mange udtryksformer. I forlængelse af
GentoftePlanens målsætning om at udvikle nye kulturelle tilbud til børn og familier i deres frie tid,
foreslår direktørerne for kulturinstitutionerne sammen med Kultur og Bibliotek, at der udvikles et
kulturpas for børn. Formålet er at skabe en attraktiv og inspirerende ramme for børnefamilierne,
der fokuserer på at introducere de mindste borgere for Gentoftes rige og mangfoldige kulturelle
tilbud.
Kulturpasset skal målrettes de 5-8-årige og indeholder en introduktion til kulturen og kulturarven i
Gentofte samt invitationer til at besøge de enkelte kulturinstitutioner. Kredsen af bidragsydere til
Kulturpasset tænkes som udgangspunkt bredere end kulturinstitutionerne i kulturklubben, f.eks.
ved samarbejde med andre kulturaktører. Når barnet besøger kulturinstitutionerne får de et
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stempel i deres pas, og når passet er udfyldt er børnene uddannede kulturpassere – dem der
passer på kulturen.
Kulturinstitutionernes andel i kulturpasset er at levere individuelle særtilbud som eksempelvis gratis
entre, en lille gave, en særlig flot rabat eller lignende. Kulturinstitutionerne kompenseres ikke for
deres udgifter til dette. Det økonomiske incitament er, at de færreste børn besøger en
kulturinstitution på egen hånd, og at besøget derfor vil generere en entreindtægt på medfølgende
voksne og eventuelle søskende. Det væsentligste incitament er imidlertid muligheden for at
formidle Gentoftes kulturelle tilbud direkte til en aktiv og engageret målgruppe. Kultur og Bibliotek
vil stå for koordinering, tryk og løbende distribuering af kulturpasset.
Kulturpasset sendes til alle børn i Gentofte kommune det år de fylder fem år, hvilket i runde tal
svarer til 1.000 børn om året. Aldersgrænsen er baseret på, at børnene skal have en vis alder før
kulturinstitutionerne generelt set er relevante. Desuden står femårige på tærsklen til skolen, og det
vurderes, at Kulturpasset vil få en særlig betydning for et barn, der stadig er lille, men glæder sig til
at blive stor, og hvor kulturelle aktiviteter kan nydes inden skolen indtræder med sine mange
arrangementer, traditioner, sociale og faglige forpligtelser.
Det samlede budget er fordelt på 55.000 kr. til udvikling af visuel identitet og tryk af 3.000 kulturpas
samt 20.000 kr. til lancering og markedsføring. Børnekulturpuljen ansøges om det fulde beløb.
Udgifter til distribution dækkes af Kultur og Biblioteks driftsbudget.

Vurdering
Det vurderes, at kulturpasset understøtter de politiske mål Kultur og Bibliotek, og at kulturpasset er
et godt afsæt for at nå en vigtig målgruppe med et målrettet tilbud.
Initiativet vidner desuden om, at samarbejdet omkring kulturklubben generer andre og nye
initiativer, der understøtter, at borgerne møder og oplever et samlet kulturtilbud, uanset om de
respektive kulturinstitutioner er private, statslige eller kommunalt forankrede.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der bevilges 75.000 kr. fra Børnekulturpuljen til kulturpasset.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Oversigt Børnekulturpuljen 2014
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
8 Åbent

Kulturpuljen: Evaluering 2014

032273-2014

Resumé
Der er udarbejdet en evaluering af Kulturpuljen for 2014.

Baggrund
Siden 1997 har der været afsat midler til Kulturpuljen. De nuværende kriterier for Kulturpuljen blev
bekræftet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. februar 2014 (pkt. 1). Retningslinjerne for
Kulturpuljen 2014 er:






At støtte kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune
At udvikle, iværksætte og afprøve nye muligheder hvad angår arrangementsformer,
målgrupper, organisations- og samarbejdsformer
De kulturelle aktiviteter skal foregå i Gentofte Kommune
De kulturelle aktiviteter skal være åbne for alle kommunens borgere, og ikke kun for en
særlig kreds
Der gives støtte til tidsafgrænsede aktiviteter og til kulturtilbud af mere permanent karakter

Der er i 2014 bevilget 250.000 til Børnekulturpulje, 250.000 kr. til Gentofte Bibliotekernes
Voksenarrangementer og 350.000 kr. til GentofteNatten. Børnekulturpuljen har i lighed med
foregående år ydet støtte til projekter i dagsinstitutioner og skoler. Puljen har oplevet en fremgang
af ansøgninger fra eksterne aktører. Gentofte Bibliotekernes Voksenarrangementer har haft besøg
af kendte forfattere som norske Anne B. Ragde og den anmelderroste prisvinder Anne-Cathrine
Riebnitzsky. Det kulturelle program har også budt på koncerter, foredrag, filmforevisninger,
bogcaféer og meget andet. GentofteNattens programmet bestod af 85 aktiviteter og bød igen i år
på mange og forskelligartede kulturelle oplevelser og aktiviteter for borgerne.

Der er i 2014 bevilget tilskud til både professionelle og amatører. De kulturelle aktiviteter omfatter
koncerter, festivaler, foredrag og andre aktiviteter. Mange af aktiviteterne er traditioner i Gentoftes
kulturliv. De 30 bevilgede ansøgninger (per den 14. november) fordeler sig på følgende typer:






18 koncerter eller koncertrækker (heraf 13 klassiske, 2 jazz, 2 rytmiske og 1 gospel)
2 festivaler (Vangede Festival og Historiens Dage)
1 foredragsrække
5 mindre aktiviteter (såsom Åbne Døre, Skt. Hans, juletræstænding, kunstskøjteløbershow,
indvielse af Jægersborg Sprøitehus)
1 formidling (Visit Gentofte)
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Samlet evaluering
Udover de større tilskud har Kulturpuljens aktiviteter i 2014 været præget af ansøgninger med
vægt på koncerter og musiske arrangementer. Langt de fleste af de kulturelle aktiviteter er
oplevelser for forskellige målgrupper og mange ansøgere er gengangere fra tidligere år, idet kun
tre af ansøgerne er nye ift. til 2013. Arrangementerne har foregået i Gentofte Kommune og har
været åbne for alle. Både tidsafgrænsede og kulturtilbud af mere permanent karakter er bevilget
støtte.
Budgetopfølgning per den 14. november 2014
Der var på Budget 2014 afsat 1.924.000 kr. til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter”. Der er modtaget i alt
37 ansøgninger til Kulturpuljen i 2014, hvoraf 30 ansøgninger er imødekommet og 7 har fået
afslag. Der i alt bevilget: 1.481.276 kr. og der er en rest i puljen på: 442.724 kr. Kulturpuljen
forventes opbrugt inden udgangen af 2014.

Vurdering
Kultur og Bibliotek vurderer, at Kulturpuljen i 2014 samlet set levet op til sit formål at støtte
kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune.
Kriteriet om at udvikle, iværksætte og afprøve nye muligheder, hvad angår arrangementsformer,
målgrupper og organisations- og samarbejdsformer vurderes at være opfyldt i mindre omfang for
2014, idet langt de fleste ansøgere og typer af arrangementer er gengangere fra tidligere år.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At evalueringen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1: Evaluering af Kulturpuljen 2014

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
9 Åbent

Principbeslutning om behandling af Eliteidrætspuljen og Kulturpuljen
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031683-2014

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune har beslutningskompetence for en række puljer
herunder Eliteidrætspuljen og Kulturpuljen. Børn, Unge og Fritid samt Kultur og
Bibliotek, fremlægger sagen med henblik på, at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om mandat til at
behandle og bevilge midler administrativt fra de to nævnte puljer i henhold til politisk vedtagne
retningslinjer.

Baggrund
Der har i Gentofte Kommune været tradition for at midler fra de to puljer, Eliteidrætspuljen på
100.000 kr. og Kulturpuljen på 1.924.000 kr. (i 2014), er blevet bevilget af Kultur- og
Fritidsudvalget. Ansøgningsbeløb på under 10.000 kr. til Kulturpuljen kan Kultur og Bibliotek
behandle administrativt. Baggrund og kriterier for Eliteidrætspuljen findes i vedhæftede bilag.
Børn, Unge og Fritid har ved gennemgang af de to sidste års bevillinger fra
Eliteidrætspuljen erfaret, at Kultur- og Fritidsudvalget har fulgt alle Børn, Unge og Fritids
indstillinger til tildeling af midler. Der formodes dermed at være overensstemmelse mellem Børn,
Unge og Fritids og Kultur- og Fritidsudvalgets vurderinger med hensyn til tildeling af midler.
Kultur og Bibliotek har ved gennemgang af de to sidste års bevillinger fra Kulturpuljen erfaret, at
Kultur- og Fritidsudvalget i 2013 har fulgt 21 ud af Kultur og Biblioteks 23 indstillinger og i 2014 har
fulgt samtlige 16 ud af 16 indstillinger. I de to tilfælde, hvor udvalget valgte at divergere fra Kultur
og Biblioteks indstillinger, drejede det sig om beløb på hhv. 7.500 kr. og 10.000 kr.
Det er Kultur og Biblioteks erfaring, at ansøgninger, der fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets
behandling, har en længere behandlingstid end de ansøgninger, der bevilges
administrativt. Administrationen har erfaret, at ansøger ofte har behov for at få et hurtigt svar,
hvorfor det anbefales at drøfte og beslutte, om det vil være hensigtsmæssigt at omlægge
behandlingsproceduren til administrativ behandling og bevilling, sådan at ansøgeren oplever en
hurtigere og smidigere behandling af ansøgningen.
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget giver mandat til at bevilge puljemidlerne administrativt, anbefaler
Kultur og Bibliotek og Børn, Unge og Fritid, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2015 orienteres to gange
årligt for så vidt angår Kulturpuljen og en gang årligt ved Eliteidrætspuljen. Endvidere vil Kultur og
Bibliotek og Børn, Unge og Fritid ultimo 2015 fremlægge en samlet evaluering af de nye
procedurer til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse. Det er målet i 2015 at kunne behandle og
bevilge ansøgninger inden for 14 dage.
For at sikre at midlerne forvaltes korrekt i henhold til de politiske ønsker, anbefaler Kultur og
Bibliotek og Børn, Unge og Fritid, at Kultur- og Fritidsudvalget på det førstkommende møde i
januar drøfter og godkender kriterier for hhv. Eliteidrætspuljen og Kulturpuljen set i forhold til de
respektive områders vision og politiske mål.

Vurdering
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Kultur og Bibliotek og Børn, Unge og Fritid vurderer, at det vil gavne ansøgere til hhv.
Eliteidrætspuljen og Kulturpuljen, at der gives mandat til administrativt at behandle og bevilge
midler fra de respektive puljer. Det er Kultur og Bibliotek og Børn, Unge og Fritid vurdering, at
behandlingstiden kan halveres fra op til to måneder med den nuværende procedure til 14 dage
med den anbefalede procedure.

Indstilling
Kultur og Bibliotek og Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At Børn, Unge og Fritid fra januar 2015 får mandat til administrativt at behandle og bevilge
midler fra Eliteidrætspuljen.
2. At Kultur og Bibliotek fra januar 2015 får mandat til administrativt at behandle og bevilge
midler fra Kulturpuljen.

Beslutninger
Punkt 1 - 2, vedtaget.
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres fremover på hvert møde, om evt. modtagne
ansøgninger og bevilgede midler fra både Eliteidrætspuljen og Kulturpuljen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 - Eliteidrætspuljen

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
10 Åbent

KUF - dialogmøde 2015

024463-2014

Resumé
Der skal tages stilling til formål, målgruppe samt form og indhold af KUF dialogmødet den 4.
februar 2015
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Baggrund
Den nye Folkeskolereform, som blev vedtaget december 2013, skal sikre, at skolerne og
lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskoler, foreninger, kulturinstitutioner og
virksomheder, samarbejder om, at gøre eleverne i folkeskolen så dygtige som muligt, samtidig
med at den bedst mulige trivsel for eleverne sikres.
Målet med samarbejdet, kaldet ”den åbne skole”, er at eleverne bliver bekendt med mulighederne
for at have et aktivt idræts- og fritidsliv samt mulighederne for at deltage i aktiviteter og
samværsformer, der fremmer den enkeltes udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i
forpligtende relationer og fællesskaber.
Folkeskolereformen fastsætter, at kommunalbestyrelsens rolle er at fastsætte mål og rammer for
skolernes samarbejder samt at det er skolebestyrelsernes opgave at fastsætte principper for
samarbejdet med de eksterne parter.
Kommunalbestyrelsen har endnu ikke fastsat de nævnte mål og rammer for skolernes samarbejde
med de eksterne parter.

Vurdering
Med KUF som vært er der til afholdelse den 4. februar 2015 igangsat planlægning af et
dialogmøde om den åbne skole.
Forvaltningen anbefaler, at formål, mål, samt form og indhold af mødet fastlægges som følger:
Formål med dialogmødet:
At sætte fokus på folkeskolereformens bestemmelser om den åbne skole samt skabe grobund for
udvikling af samarbejder mellem skoler og foreninger.
Målgruppe:
Politikere, skoleledelser, skolebestyrelser, elevrådsformænd, idrættens organisationer,
foreningsrepræsentanter, medarbejdere i kommunens dag- og fritidstilbud og fritidsafdelingen .
Mål:
Dialogmødet skal medvirke til, at der etableres samarbejder, som kan gøre eleverne bekendt med
mulighederne for at have et aktivt idræts- og fritidsliv samt mulighederne for at deltage i aktiviteter
og samværsformer, som fremmer den enkeltes udvikling og evne til at indgå i forpligtende
relationer og fællesskaber.
Beskrivelse:
Dialogmødet den 4. februar 2015 skal skabe rammer for, at deltagerne kan komme i en frugtbar
indledende dialog, som kan danne grundlag for udvikling af konkrete samarbejder mellem dem.
Dialogmødet forslås afholdt efter følgende overordnede dagsorden med et
indledende rammesættende indlæg om folkeskolereformens indhold og krav efterfulgt af
kortfattede inspirationsgivende oplæg fra skoler og foreningsliv om allerede eksisterende
samarbejder samt et oplæg fra DGI om forskellige samarbejdsmodeller.
Herefter skal der være god tid til 2-3 runder med drøftelser, hvor parterne med udgangspunkt
i specifikke temaer får lejlighed til at drøfte muligheder for samarbejder, og afslutningsvis bør der
være en samlet opsamling eventuelt krydret med en paneldebat.
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1. Velkomst (formand for KUF/borgmester)
2. Den åbne skole (direktøren for børn, unge og kultur)
3. En skoleleder fortæller som erfaringer med samarbejder med foreninger
4. Samarbejdsmodeller – DGI/DIF fortæller om de input og modeller, som DGI/DIF anbefaler
5. En forening fortæller om deres erfaringer med samarbejde med skoleverdenen
6. Servering af en let anretning
7. 2-3 runder med faciliterede drøftelser af 20-30 min ved stande/workshops
8. Opsamling
9. Afrunding

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur og Fritidsudvalget:
At der med den nævnte deltagerkreds og med den beskrevne dagsorden afholdes KUF
dialogmøde om "den åbne skole den" 4. februar 2015

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
11 Åbent

Ansøgning til Eliteidrætspuljen, Gentofte Tennisklub

008377-2014

Resumé
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Gentofte Tennis Klub har et tennistalent, Clara Tauson på 11 år, som skal deltage i turneringerne
Eddie Herr & Casely International Championships i Florida i perioden 23. november 2014 til
7.december. Til disse turneringer samles verdens bedste juniorer.
Gentofte Tennis Klub ansøger om støtte på 5.000 kr. til udgifter forbundet med turneringerne i
Florida

Baggrund
Clara Tauson er fra Gentofte Tennis Klub og har vundet DM i U12 og DM i hold for U14.
I 2014 hjemtog hun følgende medaljer: 5 x guld til Danmarksmesterskaberne. I sommers
repræsenterede hun Danmark ved U12 hold EM i Holland, som holdkaptajn og 1. single. Formålet
med at deltage i turneringerne i Florida er at forberede hende til internationale konkurrencer i
2015, samt teste hendes nuværende niveau mod verdenseliten for juniorer.
Der er i 2014 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt
elitearbejde og der er pt. forbrugt 100.000 kr. Efterspørgslen på støtte til udgifter forbundet med
eliteidræt overstiger eliteidrætspuljens budgetterede 100.000 kr. Pengene findes indenfor rammen
af Udviklingspuljen, idræt og motion.

Gentofte Tennis klub angiver følgende udgifter forbundet med Clara Tausons deltagelse i
turneringerne
Udgifter:
Fly 4.000 kr.
Hotel/overnatning 3600 kr.
Forplejning 2200 kr.
Turneringsindskud 1500 kr.
Billeje 1200 kr.
Baneleje, bolde mm. 1.000 kr.
Udgifter ialt 13.500 kr.

Finansiering:
Egen finansiering 12.000 kr.
Dansk Tennis Forbund 1500,00 kr. (ansøgning pågår)
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Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at tennistalentet Clara Tauson tildeles støtte til deltagelse i
tennisturneringerne i Florida.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der tildeles tilskud på i alt 5.000 kr. til Clara Tausons deltagelse i tennisturneringerne i Florida.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning til Eliteidrætspuljen, Gentofte Tennisklub

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
12 Åbent

Sundhedspolitikken 2015

032047-2014

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes ’Sundhedspolitik 2013-2016’ i februar 2013.
Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte
Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet
sundhed. Sundhedspolitikkens understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For periode
2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og
prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg
i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, som forelægges til
godkendelse.
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Baggrund
Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrrettede
forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i
behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge.
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 ’Sundhedspolitik 2013-2016’.
Sundhedspolitikkens vision er, at: ”Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil
blandt borgere i Gentofte Kommune”. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14,
som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo 2015.
Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015
Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forlægges til
godkendelse.
Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en
tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur
& Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner.
Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om
handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.
Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:











Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikkens indsatsområder: Borgerrettet
forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse.
Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er
medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år.
Foreligger der evidens for indsatsen.
Handleplanens ’volumen’. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikkens handleplaner for
2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at
Sundhedspolitikkens handle¬planer for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter.
Foreligger der klare mål og succeskriterier.
Er der en plan for evaluering.
Er der en plan for forankring.
Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge.
Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikkens temaer.

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikkens pulje, se bilag.

Organisering




Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikkens
samlede indsats.
Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og
implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme.
For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner
blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet
hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer
handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer
formidling af handleplanens resultater.
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Evaluering


Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.

Tidsplan



Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015.
Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede
møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015.

Vurdering
Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og
understøtte Sundhedspolitikkens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet
forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed.
Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i
Gentofte Kommune.

Indstilling
Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Byplansudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget,
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne,
godkendes.

Beslutninger
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byplanudvalget
________________________
Bilag
Bilag 1 - Oversigt og økonomi vedr Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015
Bilag 2 - Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
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13 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 27. november 2014 til den 7. januar 2015.


Jul på Rådhuset, søndag den 30. november kl. 14 – 16, juletræet tændes kl. 15

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

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
14 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
000352-2014
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Beslutninger
1) Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets temadrøftelser i 2015
2) Nordea Fonden har henvendt sig til Idræt og Fritid i anledning af fondens støtte til
projektet Non Space til Fun Space. Nordea Fonden har fundet ansøgningen så interessant
og nytænkende, at de ønsker at projektet får en ekstern evaluering, som Nordea Fonden
bekoster. Idræt og Fritid har takket ja til dette tilbud.
3) Invitation til møde vedr. orientering om Parforcejagt i Dyrehaven.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014
15 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
000352-2014

Beslutninger
Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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