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Indholdsfortegnelse 
 

Kultur- og fritidsudvalget 
 
 

den 06. februar 2008 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Etablering af midlertidig svømmehal ved Kildeskovshallen

2 Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til bibliotekerens 
sommerarrangementer

3 Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til bibliotekernes 
voksenarrangementer

4 Dan Turèlls Plads - et attraktivt byrum i Vangede
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

6 Ordrupdal Rideklub
7 Etablering af tennishal
8 Gentofte Sportspark, OPP 2007-08
9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
1  Åbent   Etablering af midlertidig svømmehal ved Kildeskovshallen 
 
005320-2006 
  

 

 

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet 16. januar 2008, pkt. 3 sagen om 
etablering af midlertidig svømmehal.  

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde 16. januar 2008 er der udarbejdet 
illustrationer af boblehallen samt taget kontakt til omkringliggende svømmehaller med 
henblik på genhusning. Den akustiske støjmåling forventes gennemført i uge 6. 

Skole og Fritid forelægger på ny sag om udvidede åbningstider, genhusningsscenarier 
og taksfastsættelse i renoveringsperioden. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede på mødet 26. november 2007, punkt 6, 
63.285 mio. kr. til istandsættelsesprojekt på Kildeskovhallen (IP08) med 14 stemmer 
for (C,B,A,T,F) medens 2 (V) undlod at stemme. I forlængelse af sag om 
anlægsbevilling er der indhentet konkret tilbud på etablering og drift af mobilt bassin i 
boblehal, ligesom der er set på muligheden for udvidet åbningstid og konsekvenser for 
brugerne i svømmehallen. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer at åbningstiden kan udvides i renoveringsperioden for at 
forøge kapaciteten for de uorganiserede brugere. Der er to klubber SUG (Skovshoved 
Undersøiske Gruppe) og LUK (Lyngby Udspringsklub, Gentofte Afdeling), der ikke kan 
gennemføre deres aktiviteter i renoveringsperioden. 

Det vil være muligt at genhuse GKS (Gentofte Svømmeklub) i Søgårdsskolens 
svømmebassin. 

Det vil være muligt at øge kapaciteten med særlig henblik på de offentlige brugere, der 
normalt bruger legebassinet, i renoveringsperioden ved at leje et mobilt bassin, som 
kan opstilles på arealet nord for 50-meter hallen, med sluseforbindelse for 
gennemgang.  

Normalt har de offentlige brugere to baner i 50 m, to baner i 25m, springbassinet og 
halvdelen af øvehallen samt halvdelen af varmtvandsbassinet til rådighed i 
åbningstiden. Uden det mobile bassin vil 50 m bassinet skulle deles op i er 25 m's del 
og en 23 m's del. herved vil de offentlige brugere alene have to baner samt halvdelen 
af varmtvandsbassinet til rådighed i åbningstiden. 

Konkret tilbud for etablering og drift af mobilt bassin med boblehal – inklusiv 
nedtagning og flytning fra Odrupparken - er indhentet .  

Billetpriserne fastholdes i renoveringsperioden.    

Information til og dialog med brugerne vil foregå via Kildeskovshallens hjemmeside, 
BorgerPC i forhallen, infoskærmene i hallen, Gentofte Lige Nu, informationsmøder og 
rundvisninger.  

Side 3/11



 

 
Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 6. februar 2008 
 
Pkt. 1: Midlertidig svømmehal etableres ikke. 
Pkt. 2: Vedtaget. Det undersøges om yderligere udvidelse af åbningstiden er 
mulig inden for  
eksisterende driftsbudget.  
Pkt. 3-4: Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
2  Åbent   Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til bibliotekerens 
sommerarrangementer 
 
004391-2008 
  

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At etablering af midlertidig svømmehal drøftes  

2. At åbningstiden udvides som beskrevet i byggeperioden  

3. At delvis genhusning via Søgårdsskolen gennemføres  

4. At taksterne i renoveringsperioden fastholdes.  

  

Bilag Revideret notat vedr. Etablering og drift af midlertidigt svømmebassin 
ved Kildeskovshallen, FORTROLIGT

Åben i 
Captia

Bilag Budget for etablering, FORTROLIGT Åben i 
Captia

Bilag Kildeskovshal,boblelehal set fra Adolfsvej Åben i 
Captia

Bilag Kildeskovshal, boblehal set fra indkørsel Åben i 
Captia

Bilag Kildeskovshal, boblehal set fra parkering Åben i 
Captia

Bilag Sky pool, illustration Åben i 
Captia
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 6. februar 2008 
 
Vedtaget. 

 
 
           

Resumé
Børnebibliotekerne i Gentofte ansøger om støtte til sommerarrangementer for børn 
2008. Der ansøges om 100.000 kr. 
  

Baggrund
Siden 1997 har Gentofte Bibliotekerne med stor succes arrangeret udendørs 
forestillinger i månederne juni, juli og august. Gentofte Bibliotekernes 
sommerarrangementer er blevet en tilbagevendende begivenhed, som er meget 
populær hos borgerne. 
  
I 2007 var der 812 deltagere til i alt  14 sommerarrangementer. Det er færre deltagere 
end i 2006, og bibliotekerne angiver at hovedårsagen er, at tre af arrangementerne 
blev rykket indendørs pga. den regnfulde sommer, og et arrangement blev aflyst.  
  
I 2008 planlægges der 10-15 udendørsarrangementer med teater, gøgl, musik og 
workshops. Arrangementerne henvender sig til både børnefamilier og kommunens 
børneinstitutioner. 
  
Arrangementerne foregår i perioden fra uge 24 -32, således at de begynder i Kultur- og 
Festdagene og fortsætte i hele skolesommerferien.     
  
Arrangementerne afvikles på de grønne arealer ved kommunens 6 biblioteker. Der 
tilstræbes variation i programmet m.h.t. indhold, tid og sted, således at der vil være 
tilbud for børn i alle aldre i hele kommunen.  
  
Der vil ikke være begrænsning i deltagerantallet, da sommerarrangementerne 
fortrinsvis vil foregå udendørs. 
  
Der forventes ca. 1100 deltagere i sommerarrangementerne i 2008 svarende til en 
billetpris på 83 kr. pr. deltager. 

Vurdering
Det er vurderingen, at sommerarrangementerne er et varieret og kvalificeret tilbud til 
børn og børnefamilier i hele kommunen, og at de udendørs arrangementer er et 
væsentligt bidrag til at give børnene mulighed for oplevelse og udfoldelse i skoleferien.  
  
Arrangementerne understøtter endvidere Børne- og Ungepolitikkens mål om 
mangfoldighed i kulturtilbuddet og børns ret til en alsidig udvikling. 
  

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til sommerarrangementer for børn i 2008.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
3  Åbent   Ansøgning til Kulturpuljen om tilskud til bibliotekernes 
voksenarrangementer 
 
004600-2008 
  

 

 

Bilag Ansøgning fra børnebibliotekerne vedr. sommerarrangementer 
2008

Åben i 
Captia

Bilag Evaluering af bibliotekrnes sommerarrangementerne 2007 Åben i 
Captia

Resumé
Gentofte Bibliotekerne ansøger om tilskud på 200.000 kr. til at gennemføre kulturelle 
arrangementer til voksne i 2008. 

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 16. januar 2008, (pkt.6), i 
forbindelse med evaluering af Tilskud til Kulturelle Aktiviteter for 2007, at Gentofte 
Bibliotekerne til mødet i februar 2008 kan fremsende en ansøgning om tilskud til 
voksenarrangementer i bibliotekerne. 

Af evalueringen for 2007 fremgik:  

”At Gentofte Bibliotekerne i 2007 har profileret sig ved at tilbyde en bred vifte af 
kulturelle, aktuelle og debatterende arrangementer. Som udgangspunkt er 
arrangementerne i bydelsbibliotekerne lokalt forankrede, mens Hovedbiblioteket huser 
større arrangementer. Programmet er kendetegnet ved høj kvalitet og alsidighed med 
foredrag, film, musik og workshops.  

BydelsBibliotekerne har afholdt i alt 68 arrangementer for voksne med i alt 2.765 
deltagere.  
Hovedbiblioteket har afholdt 16 arrangementer for voksne med i alt 921 deltagere. 
  
Bibliotekerne har i 2007 forbrugt 150.000 kr. af bevillingen på 200.000 kr. Det skyldes 
bl.a. at samarbejdet med Berlingske Tidende har genereret flere 
forfatterarrangementer, som har været gratis for Gentofte Bibliotekerne samt, at 
Øregårdssalen i en periode på 1½ måned var optaget af en stor kunstudstilling med 
tilhørende workshops.” 

Af ansøgningen til kulturpuljen fremgår, at Gentofte Bibliotekerne ønsker en fortsat 
skærpelse af bibliotekernes profil som kulturhuse, der har plads til både de smalle 
arrangementer og bredt appellerende arrangementer, hvor større forfatternavne og 
aktuelle kulturpersonligheder er på programmet. 

Ved også at satse på større arrangementer forventer bibliotekerne større besøgstal, og 
skærper samtidig opmærksomheden om biblioteket som kulturhus.  

Gentofte Bibliotekerne planlægger at afholde i alt ca. 85 arrangementer med i alt ca. 
3000 deltagere. 
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 6. februar 2008 
 
Vedtaget. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
4  Åbent   Dan Turèlls Plads - et attraktivt byrum i Vangede 
 
004604-2008 
  

Vurdering
Gentofte Bibliotekerne er en af Gentofte Kommunes markante og væsentlige 
kulturinstitutioner, og har gennem de seneste år skærpet den kulturelle profil med god 
respons fra borgerne.  

Gentofte Kommune har ikke noget egentligt kulturhus, og kulturpuljen støtter derfor 
 kulturarrangementer i kommunens forskellige lokaliteter, og her udgør de 6 biblioteker 
en væsentlig andel.  
  
Gentofte Bibliotekerne forventer 3000 deltagere til de kulturelle arrangementer for 
voksne i 2008. Det svarer til en gennemsnitlig udgift pr. deltager på 67 kr. Til de større 
arrangementer betaler deltagerne en entre på 60 kr.  

Det er vurderingen, at bibliotekernes kulturelle program med markante 
kulturpersonligheder og aktuelle debattører vil udgøre et væsentligt og attraktivt bidrag 
til borgernes muligheder for gode kulturoplevelser i egen kommune.   

Det er endvidere vurderingen, at en entrépris på omkring 60 kr. til de større 
arrangementer er realistisk til denne type arrangementer. 

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der af Kulturpuljen ydes et tilskud til Gentofte Bibliotekernes voksenarrangementer i 
2008 på 200.000 kr.  

Bilag Ansøgning til kulturpuljen til Gentofte Bibliotekernes 
voksnearrangementer 2008

Åben i 
Captia

Resumé

Gentofte Kommune har ansøgt Realdania om økonomisk støtte til at skabe et 
spændende byrum på Dan Turèlls Plads i Vangede. 
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Realdania har besluttet at bevilge op til 2.900.000 kr. til byrumsprojektet i Vangede. 

Baggrund
Dan Turèll er uløseligt bundet til Vangede gennem sin opvækst, der er beskrevet med 
realisme og humor i selvbiografien Vangede Billeder. Gentofte Kommune reserverede i 
2001 navnet Dan Turèll med tanke for på et senere tidspunkt at navngive en plads eller 
en vej efter bysbarnet Dan Turèll.  
  
Det skete, da Kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. december 2006 besluttede at 
navngive pladsen mellem Vangedevej og Vangede Bygade for Dan Turèlls Plads. 
Pladsen blev indviet den 19. marts 2007.  
  
En gruppe kulturelt interesserede personer har efterfølgende taget initiativ til at Dan 
Turèll hædres med en skulptur, der opstilles på Dan Turèlls Plads. Gruppen har bedt 
kunstneren Kenn André Stilling om at skabe kunstværket, der indtil videre er skabt som 
ide i model og tegninger. 
  
Skulpturen skal bestå af hele alfabetet fra A til Å samt tegnsætning og @. Dette var 
Dan Turèlls værktøj og grundlag for hele hans udtryk, som digter, forfatter, 
foredragsholder og debattør. Alfabetet er samtidig noget alle kan forholde sig til og 
bruger dagligt i mange forskellige sammenhænge. 
  
Bogstaverne skal fremstilles i ”mørk” stål i forskellige størrelser – fra 1 meter til 3 meter 
i højden. Bogstaverne skal placeres på en ca. 40 m2 sokkel, og ovenpå bogstaverne 
anbringes Dan Turèlls underskrift som en hilsen. Ideen er desuden, at skulpturen 
fremstår som en gennemsigtig skulptur, der vil forandre sig med vejret, og  i stærk 
solskin vil den optræde som et stort solur. Skulpturen vil til stadighed være under 
forandring på samme måde som alfabetet er i forskellige menneskers hænder. 
  
Soklen vil være ca. 40 cm høj, og vil kunne anvendes som siddeplads, ligesom 
børnene kan lege mellem bogstaverne. 
  
Kenn André Stilling foreslår ud over skulpturen at inddrage hele pladsen ved at opstille 
en glasvæg ud til Vangedevej, hvorpå man f.eks. kunne sandblæse Dan Turèlls digte 
og hans portræt. 
  
Byrumsprojektet ved Dan Turèlls Plads vil kunne indgå som et naturligt element i 
projektet med forskønnelse af Vangede bydelscenter, hvortil der er afsat 8 mio. kr. på 
investeringsoversigten 
  

Den 24. oktober 2007 har Gentofte kommune indsendt en ansøgning til Realdania om 
støtte til at etablere det nye byrum. 

  

Gentofte Kommune har den 22. januar 2008 modtaget tilsagn fra  Realdania om støtte 
til det nye Byrum i Vangede svarende til 50 % af den estimerede pris for projektet. 

Realdania giver bevillingen på følgende overordnede betingelser: 

� Realdania er indstillet på at bevilge et støttebeløb som matcher Gentofte 
Kommunes bevilling til projektet dog maksimalt 2.9 mio. kr.  

� At Realdanias bevilling ikke medgår til finansiering af den planlagte skulptur.  

� At der vælges en god landskabsarkitekt, som forud for projektstart kan 
godkendes af Realdania. 

Vurdering

Med tilsagnet fra Realdania er det muligt at skabe et både karakterfuldt, nyskabende 
og attraktivt byrum i Vangede.  
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Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 6. februar 2008 
 
Taget til efterretning. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
5  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000345-2008 
  

Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 6. februar 2008 
 
Kommentarer fra SIG vedrørende seneste møde mellem SIG og Kultur- og 
Fritidsudvalget udleveret på mødet. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 

Forvaltningen vil tage kontakt til initiativgruppen og arbejde videre med sagen.  

Indstilling
Kultur- og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen vedrørende Dan Turèlls Plads tages til efterretning. 

Bilag Udkast til programoplæg vedr. Dan Turells Plads Åben i Captia
Bilag Brev til Realdania vedr. Dan Turells Plads Åben i Captia
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6  Lukket   Ordrupdal Rideklub 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
7  Lukket   Etablering af tennishal 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
8  Lukket   Gentofte Sportspark, OPP 2007-08 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2008 
 
 
9  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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