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1 (Åben) Oplæg til ny form for involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets møder
 
Sags ID: EMN-2020-02844

Resumé
På baggrund af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse af involvering af interessenter på 
seneste møde fremlægges her et oplæg til ny form for involvering af interessenter. Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget opfordres til at drøfte og komme med indspil til oplægget.

Baggrund
På seneste møde drøftede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og kom med indspil til formen for den 
fremtidige involvering af interessenter på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møder med 
udgangspunkt i et diskussionsoplæg samt aktøroverblik. På baggrund af KUF’s drøftelse og inputs 
har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udarbejdet et oplæg til ny involveringsform (bilag 1). 

Børn og Skole, Kultur, unge og Fritid opfordrer Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til at drøfte 
oplægget og give indspil til forvaltningen med udgangspunkt i diskussionsspørgsmålene. 
Forvaltningen vil ud fra Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse og indspil udarbejde et forslag 
til ny involveringsform, som Kultur-, Unge og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om på 
november-mødet, og som vil træde i kraft herefter.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At drøfte og komme med indspil til oplægget til ny form for involvering af interessenter.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Oplæg til ny form for involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 
møder (3450889 - EMN-2020-02844)
2. Aktøroverblik (3451686 - EMN-2020-02844)

2 (Åben) Statusrapport for fritid 2019
 
Sags ID: EMN-2020-03140

Resumé
Fritid har udfærdiget en statusrapport for 2019. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
På dette møde fremlægges en status på fritidsområdet for 2019 i henhold til Kultur-, Unge- og 
Fritids fælles vision om, at: ”Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og 
mangfoldighed” og de tværgående politiske mål.
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Fritidsområdet har i løbet af året etableret og understøttet en lang række initiativer og indsatser, 
som på forskellig vis har bakket op om områdets mål. Nedenfor præsenteres en række udvalgte 
eksempler fra statusrapporten under de enkelte mål:

 Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltage i fællesskaber

Der arbejdes med dette mål gennem initiativer for alle aldersgrupper, primært organiseret i 
kommunens folkeoplysende foreninger og forbund. Desuden er der igangsat initiativer, som skal 
bidrage til at flere borgere, der har brug for særlig støtte, kan få et aktivt fritidsliv. Blandt andet har 
Fritidspas hjulpet 63 børn og unge i økonomisk trængte familier ud i fritidsaktiviteter, Fædrene på 
Banen satte fokus på at få flere fædre til at involvere sig i deres barn idrætsliv, og forskellige 
ungeprojekter samt ungekonsulentordningen har arbejdet på at fastholde og rekruttere unge i 
foreningerne.

 Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer

I de folkeoplysende foreninger dannes der grobund for at skabe fællesskaber, medborgerskab, 
demokratiforståelse og dygtiggøre hvert enkelt medlem, hvad enten det er udøveren, lederen eller 
noget helt tredje. Af kommunens borgere under 25 år er 88,5% aktive i en idrætsforening og 4,4% i 
en spejdergruppe i 2019 fraset eventuelle dobbeltmedlemskaber. Det er blandt andet et øget fokus 
på de idrætsinaktive grupper, klubudviklingsforløb og eliteidrætssamarbejdet, der har bidraget til 
øget tilslutning til foreningerne og stærkere foreninger samt frivillige.

 Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed

De seneste år har det været væsentligt at skabe fleksible og tilgængelige faciliteter, der tilgodeser 
både den foreningsorganiserede og den selvorganiserede idræt. En ny facilitetsstrategi skal sætte 
retning for arbejdet med at skabe nye gode rammer, der inviterer til bevægelse. Samtidig har 
kommunen i 2019 fået en ny aktivitetsbane ved Ungdomsskolen på Hartmannsvej og en ny 
svømmebane mellem Charlottenlund Strand og Skovshoved Havn. Ligeledes er borgere blevet 
inviteret til forskellige fleksible og gratis Kom og vær med-aktiviteter.

 Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse

Samskabelse er et væsentligt element på fritidsområdet, da frivillige løfter en stor del af de 
borgerrettede tilbud i enten foreningerne eller i de selvorganiserede tilbud. I 2019 er både den nye 
facilitetsstrategi og opgaveudvalget En times motion dagligt skabt og igangsat i samspil mellem 
borgere og politikere. Sammen har de sat retningen for kommunens fremtidige arbejde med 
idrætsfaciliteterne, og opgaveudvalget vil ved arbejdets afslutning pege på potentialer og 
løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet blandt udvalgte målgrupper.

For 2019 kan det overordnet konkluderes, at fritidsområdet har arbejdet ud fra den samlede vision 
for kultur-, unge- og fritidsområdet og de dertilhørende mål. På den baggrund lægges der op til en 
politisk drøftelse af den ønskede udvikling af fritidsområdet i slutningen af statusrapporten.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget:

At tage statusrapporten for Fritid 2019 til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Statusrapport 2019 (3469036 - EMN-2020-03140)

3 (Åben) Drøftelse af ny fireårig strategi for Garderhøjfortet
 
Sags ID: EMN-2020-03023

Resumé
Den nuværende strategi for Garderhøjfortet udløber til årsskiftet og skal derfor reformuleres i år. 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget opfordres til at drøfte indholdet i en ny strategi. Udvalgets 
drøftelse vil blive taget med i det videre arbejde med at udarbejde en ny strategi for 
Garderhøjfortet. 

Baggrund
Driften af formidlingscentret på Garderhøjfortet blev overtaget af Gentofte kommune d. 1. januar 
2016. I den forbindelse blev der lavet en samarbejdsaftale mellem Garderhøjfonden, som ejer 
fortet, og Gentofte Kommune. Som bilag til den aftale blev der lavet en fireårig strategi. Den 
strategi løber til og med 2020 og skal derfor reformuleres i år.

Den nuværende strategi har 5 fokusområder:

 Den åbne skole
 Faglighed
 Frivillige
 Udstillingsprofil
 Synlighed

Formidlingscentret er kommet rigtig langt inden for de 5 fokusområder: 

Den åbne skole
Der er udviklet et bredt udvalg af læringsforløb, som retter sig mod alle fra børnehave til 
ungdomsuddannelser. Som en gren af det er der lavet forløb med fokus på matematik og i 
øjeblikket er formidlingscentret i gang med at udvikle matematiske escaperooms, støttet af en stor 
bevilling fra Novo Nordisk Fonden. 

Faglighed og frivillige
Der er skabt et netværk af frivillige med forskellige faglige profiler – herunder et kanonlaug der 
vedligeholder kanonerne og saluterer 1 gang om måneden. Formidlingscentret har samarbejdet 
med frivillige omkring planlægningen af store events, f.eks. Halloween, på fortet. Herudover har 
formidlingscentret været med til at opbygge et netværk på tværs af Københavns Befæstning med 
henblik på faglig udveksling. 

Udstillingsprofil
Der er arbejdet med særudstillinger, ferieaktiviteter og events som supplement til de interaktive 
udstillinger. Der er indsamlet genstande til en mere ”museal” del af udstillingen. Herudover har 
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formidlingscentret arbejdet med at formidle omgivelsernes historie bl.a. via et permanent ”Find vej 
i” digitalt orienteringsløb, som blev støttet af Nordea-fonden via Dansk Orienterings-Forbund. 

Synlighed
Der er arbejdet dels med den digitale formidling og dels med den fysiske synlighed f.eks. via 
bannere på Jægersborgvej. Derudover er Garderhøjfortet blevet formidlet på messer samt til 
eksterne events. 

Formidlingscentret er nået rigtig langt i forhold til de fokusmål, der blev sat for Garderhøjfortet med 
den nuværende strategi. Formidlingscentret har derfor brug for en drøftelse af hvilke mål, det skal 
arbejde hen imod i de næste 4 år, samt om der skal rettes i Garderhøjfortets formål og vision. Den 
drøftelse skal munde ud i en ny strategi. Garderhøjfortet ønsker en tydelig, kortfattet og 
handlingsorienteret strategi, som er let for medarbejderne at omsætte til praksis i det daglige 
arbejde. Strategien skal desuden forholde sig til en række formuleringer, herunder:

Gentofte Kommunes vision
 ’Sammen om kulturen’ – Gentofte Kommunes kulturpolitik
 Garderhøjfortets vision
 Samarbejdsaftalen mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune. 

Som baggrundsinformation er vedlagt: 
 Garderhøjfortets nuværende strategi 2016-2020
 Samarbejdsaftalen mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune
 Garderhøjfortets vision

Oplæg til drøftelse 
På mødet præsenterer Garderhøjfortets leder, Kristine Adler-Nissen, et udkast til og tankerne bag 
en ny strategi. På baggrund af præsentationen opfordres KUF til at drøfte, hvad KUF finder vigtigt 
at få afspejlet i den nye strategi med henblik på den videre udvikling af Garderhøjfortet.

Den videre proces
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse vil blive taget med i det videre arbejde med at 
udarbejde en ny fireårig strategi for Garderhøjfortet for 2021-2024. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At udvalget drøfter, hvad udvalget finder vigtigt at få afspejlet i den nye strategi med henblik på den 
videre udvikling af Garderhøjfortet. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Garderhøjfortets strategi 2016-2020 (3463549 - EMN-2020-03023)
2. Samarbejdsaftale mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune (3463548 - EMN-2020-
03023)
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4 (Åben) Gentofte Plan 2021, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 
Sags ID: EMN-2020-03203

Resumé
Økonomiudvalget godkendte 27. april 2020 punkt 32 processen og tidsplanen for udarbejdelse af 
Gentofte- Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og ØK. På 
den baggrund lægges op til, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget godkender, at vedlagte forslag til 
mål- og økonomiafsnit på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets målområder indarbejdes i forslag til 
Gentofte-Plan 2021.

Baggrund
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 27. april 2020.  

Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 1. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde.

Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne. 

Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og 
godkendelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kultur, Unge og Fritid mål og økonomi 2021 (3518697 - EMN-2020-03203)

5 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre 
udvikling som kulturhuse
 
Sags ID: EMN-2020-02600

Resumé
Revideret udkast til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse forelægges hermed for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med henblik på, at 
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kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder den 24. og 
31. august 2020.

Et udkast til kommissoriet blev behandlet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde den 
22. juni 2020, dagsordenens punkt 1. Anne Hjorth (A) og Per Bruun Andersen (C) har 
efterfølgende sammen med forvaltningen udarbejdet et tilrettet udkast til kommissorium.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2020, dagsordenens punkt 33,
at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet
for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. Anne Hjorth og Per 
Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Anne Hjorth 
og Per Bruun Andersen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte reviderede udkast 
til kommissorium.

Af det reviderede udkast til kommissorium fremgår det, at opgaveudvalgets opgave bliver at 
komme med et forslag til udviklingsretning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse set i 
lyset af kulturpolitikken. Og herunder:

 Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv. 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte 
bibliotekerne. Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra 
andre typer kulturhuse og der skal tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og 
kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre kulturelle genrer. 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem 
bydelsbiblioteker.

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at 
understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte 
Kommune.

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på 
bibliotekerne. Disse skal være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, 
der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i 
samskabelsen mellem borgere og kommune.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt
10 borgere.

Se vedlagte reviderede udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede 
borgere. Vedlagt som bilag er også det oprindelige udkast til kommissorium for at give mulighed for 
at sammenligne.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i fjerde kvartal 2020 og afsluttet i tredje
kvartal 2021.

Indstilling
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Anne Hjorth, Per Bruun Andersen og Kultur indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det reviderede udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 22-06-2020

Anne Hjorth (A) og Per Bruun Andersen (C) udarbejder sammen med forvaltningen et tilrettet 
udkast til kommissorium til forelæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 19. august 2020 
med henblik på, at kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen 
møder den 24. og 31. august 2020.

Bilag
1. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg (3455895 - EMN-2020-02600)
2. Identifikation af interesserede borgere (3452477 - EMN-2020-02600)
3. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg - oprindelig version 18 maj 2020 (3513669 - 
EMN-2020-02600)

6 (Åben) Orientering om ny rammeaftale for centralbiblioteksvirksomheden
 
Sags ID: EMN-2020-03515

Resumé
Der er indgået en samlet rammeaftale for landets centralbiblioteker for perioden 2021-2024, som 
fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets orientering. 

Baggrund
Der er nu indgået en samlet rammeaftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets 
centralbiblioteker for den kommende fireårige periode fra 2021- 2024. Tidligere har styringen været 
udmøntet gennem seks mere eller mindre forskellige aftaledokumenter, men med den nye 
rammeaftale indgås en identisk rammeaftale for alle seks centralbiblioteker.

Indhold
Som noget nyt indeholder rammeaftalen tre politisk prioriterede temaspor, der skal vise retningen 
for den nationale biblioteksudvikling i de første to år af den kommende aftaleperiode. De tre 
temaspor er: ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning”, ”Kultur for alle” og ”Borgeren i den digitale 
transformation”. De enkelte centralbiblioteker, herunder Gentofte Bibliotekerne, der er 
centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm, får til opgave at omsætte de politisk 
prioriterede og målrettede temaer til indsatser, hvor folkebibliotekerne har en stærk rolle at spille i 
samarbejde med hinanden og med andre aktører. 

Materialeoverbygningen, hvor centralbibliotekerne indkøber, formidler og vedligeholder en 
overbygningssamling af fysiske og digitale materialer er den anden kerneopgave i rammeaftalen. 
Materialeoverbygningen skal i den kommende periode være langt mere synlig og transparent, så 
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folkebibliotekerne ved, hvad de kan forvente fra central side. I den kommende periode skal 
overbygningen også i højere grad formidles og stilles let til rådighed for folkebibliotekernes 
slutbrugere.

Med den nye rammeaftale opprioriteres desuden centralbibliotekernes arbejde for at styrke 
samarbejdet mellem folkebibliotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren. Det gøres ved en 
inddragende, inkluderende og mere samlende tilgang til opgavevaretagelsen, hvor 
centralbibliotekerne kan løfte indsatser nationalt til at understøtte og styrke bibliotekernes arbejde 
og succes med indsatserne lokalt. 

Økonomi
Med rammeaftalen er der lagt op til en mere national tilgang til opgaveløsningen end tidligere, 
hvilket afspejler sig i den vedtagne økonomimodel, som har et grundtilskud, der er væsentligt 
højere end tidligere. Dette medfører, at de mindre centralbiblioteker får hævet deres tilskud, men at 
nogle af de større centralbiblioteker får sænket deres tilskud. Gentofte Centralbibliotek fastholder 
dog sit centralbibliotekstilskud på 2020 niveau. Gentoftes driftstilskud er i alt 16.086.572 kr. i 
aftaleperioden 2021-2024.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At tage orienteringen om ny rammeaftale for centralbiblioteksvirksomheden til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Underskrevet rammeaftale for centralbiblioteksvirksomheden, Gentofte Kommune 2021-
2024 (3508490 - EMN-2020-03515)

7 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge og Fritidsudvalget 2. kvartal 2020
 
Sags ID: EMN-2020-03014

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2. 
kvartal 2020 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på afsluttede opgaveudvalg (bilag 
3).

Baggrund
Kultur og Unge
2. kvartal har været præget af COVID-19, der har betydet, at kulturinstitutionerne og ungemiljøerne 
har været lukkede i en del af perioden – og derefter er genåbnet, men under retningslinjer, der på 
forskellig vis har begrænset aktiviteterne.
Gentofte Hovedbibliotek genåbnede den 18. maj og den 27. maj genåbnede bibliotekerne i Ordrup, 
Vangede, Gentoftegade og Jægersborg.
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Fritid
Fritidsområdet har også været påvirket af nedlukningen på grund af COVID-19. Arrangementer er 
blevet aflyst eller udsat til efteråret, og al aktivitet i foreninger og kommunes idrætsanlæg, 
udendørs træningsstationer og skateranlæg har været lukket i dele af 2. kvartal. 
Kommunens idrætsanlæg for udendørs faciliteter til foreningerne åbnede 11. maj, og den 9. juni 
åbnede alle indendørs faciliteter for foreningerne på Gentofte Sportspark og i Kildeskovshallen på 
nær svømmefaciliteterne.
Svømmefaciliteterne åbnede delvist den 15. juni. De gældende retningslinjer betyder bl.a. 
begrænsninger på, hvor mange der må være i bassinerne.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget: 

At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2020 til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritidsudvalget 2. kvartal 2020 (3545335 - EMN-2020-
03014)
2. Budgetændringer 2. kvartal 2020 - KUF (3542453 - EMN-2020-03014)
3. Specialundervisning og En ny udskoling, opfølgning på tidligere opgaveudvalg 2. kvartal 
2020 (3542168 - EMN-2020-03014)

8 (Åben) Mødeplan 2021 for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 
Sags ID: EMN-2020-03735

Resumé
Mødeplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021.
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.

Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og
efterårsferie samt i dagene op til jul.

Indstilling
Det indstilles

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At mødeplanen for 2021 vedtages.

Tidligere beslutninger:
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Bilag
1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-06527

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

Baggrund
 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2020-3. kvartal 2021

Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for 
løbende at prioritere emner til behandling.

Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder. 

Årsplanens formål er at være med til at sikre: 
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne

Årsplanen opdateres hvert kvartal. 
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2020-3. kvartal 2021. 

Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan for KUF for 4. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 (3476758 - EMN-2019-06527)
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Oplæg	til	ny	form	for	involvering	af	interessenter på	Kultur-,	Unge- og	

fritidsudvalgets	møder

På seneste møde drøftede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (KUF) og kom med indspil til formen for den 

fremtidige involvering af interessenter på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møder. Det skete med 

udgangspunkt i et diskussionsoplæg samt aktøroverblik, som var forberedt til mødet. På baggrund af KUF’s 

drøftelse og inputs har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udarbejdet følgende oplæg til ny 

involveringsform. 

KUF drøftede spørgsmålet med udgangspunkt i tre diskussionsspørgsmål relateret til hvilke interessenter, 

KUF ønsker at gå i dialog med, samt formål med og form for involveringen.

KUF’s drøftelse
KUF pegede på følgende væsentlige formål med at involvere interessenter i KUF’s arbejde:

 At få indsigt i hvordan det går på KUF’s område

 At få inspiration og viden udefra

 At få Information der skal kvalificere KUF’s beslutninger

 At understøtte KUF’s vigtige rolle som fødselshjælper og inspirator ift. indsatser på KUF’s område

Om interessenter: 

 Involveringsformen skal både tilgodese sammenslutninger af mange aktører, men også det nye. 

Bredden i området er vigtig.

Om ønsker til form:

 Formen skal tage højde for, at antallet af udvalgsmøder er en begrænsende faktor i forhold til at 

møde alle relevante interessenter på området 

 Inddragelsen skal være åben

 KUF skal mødes med interessenter på andre tidspunkter og andre steder end til udvalgsmøderne. 

 Nuværende involveringsform er for stiv og tilrettelagt – formen skal understøtte ønsket om at 

arbejde for en levende by og borgernes indflydelse på fritidsaktiviteter

 Det må gerne være en involveringsform, som giver noget af det samme, som tilfældige møder med 

borgere på gaden giver. 

 Formen må gerne have inspiration fra ’Vi skaber sammen’, herunder at dialog/initiativer kan foregå i 

andre fora end på dialogmøderne. Der skal så findes en form, så informationen fra andre fora kan 

flyde videre til KUF

 Det er fint med en formel struktur til nogle ting, men forvaltningen skal understøtte, så møderne får 

relevant kvalitet. 

Om ønsker til indhold: 

 Åben skole: eks. en åben invitation til forældre til en informationslørdag 

 Fritidslivets betydning for integration og demokrati

 Det er fint med et tema på hvert af de fire udvalgsmøder. Yderligere inddragelse skal supplere disse

 Det er vigtigt, at bredden i kultur-, unge- og fritidsområdet er repræsenteret
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Konkrete ideer til inddragelsesaktiviteter:

 En nyfortolkning af en messe, hvor interessenter deltager med stande og oplæg. Byens Hus kunne 

evt. fungere som ramme og inspiration.

 Folkemøder

 Kulturdage

 Løbende mindre/bilaterale dialogmøder, hvor formandskabet deltager, og resten af KUF er inviteret 

– for at mindske det samlede tidsforbrug for KUF

Oplæg til ny form for involvering 
På denne baggrund lægges op til følgende nye form for involvering, som Børn og Skole. Kultur, Unge og Fritid 

ønsker KUF’s tilbagemelding på:

1. Dialogmøder i tilknytning til de fire årlige udvalgsmøder bibeholdes – med en justering af form, 

indhold og interessentkreds: 

a. To årlige dialogmøder med fast tema og interessentkreds:

i. Kultur: KUF kunne evt. bruge det årlige dialogmøde til at gå i dialog med 

kulturinstitutionerne – eks. via kulturklubben, der er et netværk bestående af 

kommunens kulturinstitutioner.  Der er ikke én oplagt overordnet 

aktørsammenslutning på kulturområdet.

ii. Idræt/fritid og folkeoplysning: hidtil har KUF inviteret henholdsvis SIG til 

dialogmøder om idræt/fritid og FOU til dialogmøder om folkeoplysning. Fremover 

foreslås et fælles dialogmøde, hvor repræsentanter fra SIG og FOU inviteres samlet. 

KUF kan overveje, om repræsentanter fra BUS og aftenskolerne ligeledes skal 

inviteres.

b. Knyttet til de to øvrige møder foreslås besøg hos områdets aktører – tænkt bredt, eks. 

foreninger og klubber og ikke bare hos udvalgte institutioner som hidtil. På disse møder kan 

interessenterne fortælle om deres virkelighed og gå i dialog med KUF.

Dialogmøderne kan evt. struktureres ud fra det enkelte områdes politik (altså ’Sammen om 

kulturen’ - kulturpolitik, EN UNG POLITIK, idræts- og bevægelsespolitik samt 

folkeoplysningspolitik og handicappolitik). 

c. Forberedelse af dialog: forvaltningen forbereder mere grundigt: aktører skal i dialog med 

forvaltningen formulere et tydeligt formål og en dagsorden for dialogmødet, som sendes ud 

før mødet. Følgende værktøjer kan benyttes: 

i. Forvaltning kan holde et forberedelsesmøde med interessenter og sørger i det hele 

taget for, at interessenterne er mere aktive og bliver involveret i forberedelsen af 

dialogmødet. 

ii. Kulturkonsulenten, ungekonsulenter og fritidskonsulenter involveres i højre grad i 

forberedelsen af dialogmødet (fremfor som i dag, hvor opgaven primært ligger hos 

de administrative konsulenter og fagchefer). 

2. Tre årlige åbne arrangementer for henholdsvis kulturområdets, ungeområdets og idræts- og 

fritidsområdets aktører á la folkemøder/messer.  
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Arrangementerne skal hvis muligt kobles til eksisterende arrangementer, hvor aktører i forvejen 

samles. Eksempelvis kunne KUF koble sig til det årlige netværksmøde i slutningen af januar knyttet til 

Kultur & festdagene. Netværksmødet kunne udvides med en del, hvor KUF får mulighed for at 

mødes med og gå i dialog med de mange deltagere fra kulturområdet bredt. Knyttet til 

fritidsområdet kunne Foreningsworkshoppen i foråret i relation til evaluering af Idræts- og 

Bevægelsespolitikken være en lejlighed, hvor KUF kunne mødes med mange af områdets aktører. 

Diskussionsspørgsmål:

 Hvad er KUF’s kommentarer til oplægget til justering af form, indhold og interessentkreds for 

dialogmøderne knyttet til de stående udvalgsmøder? 

Evt. kan KUF tage udgangspunkt i nedenstående følgespørgsmål:

o I forhold til temaer: Hvad er KUF’s kommentarer til oplægget til strukturering af temaer på 

de stående udvalgsmøder og i tilknytning hertil på dialogmøderne? Har KUF nogle særlige 

ønsker til strukturering af temaer – eller ønsker til særlige temaer på møderne?

o I forhold til interessentkreds: Hvordan bør interessentkredsen til det enkelte møde udvælges 

og sammensættes?  – Bør det eksempelvis være en særlig gruppe, som inviteres til hvert 

tema en gang om året, eller skal grupperne variere fra år til år? Hvilke interessenter finder 

KUF det særligt vigtigt/relevant at invitere inden for hvert enkelt område? KUF kan tage 

udgangspunkt i det vedlagte aktøroverblik.

o I forhold til forberedelsen af dialogmøderne: Hvilke krav skal der stilles til 

interessenternes/deltagernes forberedelse? Hvor aktiv en rolle ønsker KUF, at forvaltningen 

skal tage ift. at skabe en fast dagsorden for dialogmøderne? Hvordan skal balancen mellem 

en fast og formålsstyret dagsorden vægtes over for den mere frie dialog på dialogmøderne? 

 Ønsker KUF, at forvaltningen går videre med denne idé? Har KUF i så fald særlige ønsker (til eks. 

formål/form/indhold), som forvaltningen skal have for øje?

Dialogmøderne og de tre årlige arrangementer kan eventuelt suppleres med andre tiltag og måder at

involvere områdets interessenter på:

1. Mulighed for løbende møder med formandskab (hvor resten af KUF også inviteres). 

Skal der evt. planlægges nogle faste dialogmøder med bestemte interessenter? I så fald hvilke og 

hvor ofte?

2. Formalisering af tilbageløb/formidling fra andre fora til KUF.

Hvilke fora kunne det i så fald være? Er det allerede eksisterende eller nye fora? (eksempelvis 

kulturklubben, foreningen Byens Hus eller Gentofte LIV.)

3. Knyttet til dialogmøderne: 14 dage/3 uger før hvert udvalgsmøde holdes et frit tilgængeligt 

arrangement inden for temaet på det kommende møde, hvor alle interessenter/borgere er 

velkomne til at komme og mene noget om temaet. KUF-formandskab er til stede, og resten af KUF 

kan deltage, hvis de har tid og lyst. På selve udvalgsmødet giver formandskabet en kort 

tilbagemelding til resten af KUF på arrangementet og evt. ideer/pointer, de opfangede. Har KUF 

særlige ønsker til arrangementet – rammer/form, dagsorden, hvordan inviteres?

Diskussionsspørgsmål: 

 Hvilke tiltag ønsker KUF, at forvaltningen går videre med? Og hvad skal tiltagene bidrage med?
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 Har KUF forslag til andre tiltag – evt. inspireret af anbefalingerne fra opgaveudvalget ’Vi skaber 

sammen’?

Den videre proces
1. KUF drøfter oplægget og giver indspil til forvaltningen på nærværende møde. 
2. Forvaltningen udarbejder et forslag til ny involveringsform, som KUF kan træffe beslutning om 

på november-mødet og som træder i kraft herefter. 
3. Den nye involveringsform vil skulle evalueres efter eksempelvis to år.
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Dokument Titel: Aktøroverblik
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KUF

Råd/udvalg/høringsorganer:
Handicaprådet, Integrationsråd 

Seniorrådet, Grønt Råd, DUF 

Institutioner/fysiske steder 
(kommunale/selvejende/statsli

ge): Bibliotekerne, 
Musikskolen, Kulturskolerne, 

Bellevue Teatret, Gentofte 
Kino, Garderhøjfortet, 

Øregaard Museum, 
Frivilligcentret, Musikbunkeren, 

Aftenskolerne , Gentofte 
Kommunes Idrætsanlæg

Borgere/ ikke 
organiserede kultur- og 

fritidsbrugere: 
selvorganiserede 

idrætsudøvere

Ung Fritid, Unges Trivsel 
og Sundhed,  Slots- og 

Kulturstyrelsen, 
repræsentanter fra andre 
kommunale forvaltninger

Faglige 
organisationer: 
BUPL – andre? 

Foreninger og 
sammenslutninger af aktører:

FOU, Facilitetsudvalg, 
Kulturklub Gentofte, SIG, 

Gentofte LIV, Børn- og 
Ungesamrådet BUS, Det Fælles 
elevråd, Brugerforening Byens 

Hus, Teater Globen

Projekter/events: 
festivalaktører

Temaer: musik, 
idræt, unge med 

udfordringer 
eller lignede 

Målgrupper: 
unge, forældre 
til mindre børn, 
ældre, personer 
med handicap
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1. Introduktion

Arbejdet i Kultur, Unge og Fritid tager udgangspunkt i en fælles vision om, at:

Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed.

Der er udarbejdet fire politiske mål, der skal gøre visionen realiserbar, og Kultur, Unge og Fritid 

sigter dermed efter, at:

Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber.

Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer.

Alle borgere oplever at have fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed.

Alle borgere møder mulighed for dialog og samskabelse.

Ovenstående vision og de fire dertilhørende politiske mål har sat retningen på fritidsområdet i 2019 

på både udviklingsniveau og driftsniveau. Fritid har herunder sat fokus på at skabe et mangfoldigt 

idrætsliv, der giver alle borgere mulighed for at opleve glæde, fællesskab og udvikling. Borgere og 

aktører på området har deltaget i den fælles udvikling gennem arrangementer og aktiviteter, og på 

nuværende tidspunkt tager flere borgere del i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.

Denne statusrapport giver en introduktion til de politikker og Folkeoplysningsloven, som Fritid 

arbejder inden for, og fremlægger et overblik over de besøgende i Gentofte Kommunes 

idrætsanlæg. Dernæst giver rapporten en status på arbejdet med Fritids forskellige indsatser, et 

overblik over Fritids puljer og slutteligt foretages en række perspektiverende oplæg og 

opmærksomhedspunkter til politisk drøftelse, der peger frem mod kommende års arbejde med 

henholdsvis idræts- og bevægelsespolitikken og folkeoplysningspolitikken.
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2. Idræts- og bevægelsespolitikken

Den nuværende idræts- og bevægelsespolitik Gentofte i bevægelse blev vedtaget i 2017 og er 

gældende frem til 2029. Politikken sætter retningen for, hvordan idrættens aktører sammen kan 

bidrage til udvikling på området.

Visionen for politikken er, at Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder 

vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. Herunder er fem fokusområder:

o Et mangfoldigt idrætsliv

o Faciliteter og byrum

o Foreningsidræt

o Talentudvikling og eliteidræt

o Partnerskaber

I forlængelse af idræts- og bevægelsespolitikken og den politiske målsætning om, at alle borgere 

skal være fysisk aktive en time om dagen, indgik Gentofte Kommune i 2017 en femårig 

Visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI i forlængelse af den nationale vision 

Bevæg Dig For Livet. Aftalen skal sikre et øget antal idrætsaktive og medlemmer i 

idrætsforeningerne og er en tværgående indsats i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt

I september 2019 begyndte opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, hvor borgere og politikere 

sammen skal skabe grundlag for øget fysisk aktivitet gennem innovative og nye måder at tænke 

motion på. Opgaveudvalget skal identificere de væsentligste faktorer, der kan motivere til mere 

fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages samt pege 

på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. Der er udvalgt 

tre målgrupper, som opgaveudvalget vil fokusere særligt på: Unge i alderen 13-19 år, forældre til 

børn i alderen 0-9 år og seniorer i alderen 65+. Udvalget afleverer sine anbefalinger til-

Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal 2021.
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3. Folkeoplysningspolitikken

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev vedtaget i 2012 og er gældende frem til 2024. 

Politikkens vision er, at Gentofte Kommune vil:

o sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 

fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse.

o sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 

foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter.

o sikre folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 

foreninger.

I 2019 blev folkeoplysningspolitikkens kendetegn og målsætninger fornyet. Dette er sket i samspil 

med 50 af områdets interessenter, som har diskuteret udfordringer og tendenser, hvilket mundede 

ud i den reviderede politik. Politikkens nye kendetegn og målsætninger er inddelt i tre områder: 

Demokrati og medborgerskab, Mangfoldighed og diversitet samt Nyskabelse og samarbejde.

Desuden er det besluttet, at folkeoplysningsområdets to puljer, Udviklingspuljen for Fritid og 

Folkeoplysning og Udviklingspuljen for Idræt og Motion, sammenlægges fra 1. januar 2020.

Uddelte midler noteres i nyhedsbrevet, der lægges på politikerportalen de måneder, hvor der ikke 

afholdes møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.
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4. Folkeoplysningsloven

I 2019 modtog 54 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 14

oplysningsforbund administrations- og medlemstilskud jævnfør Folkeoplysningsloven. Der er sket 

en svag stigning i antallet af idrætsforeninger og oplysningsforbund, hvilket også afspejler sig i det 

øgede antal af medlemmer i idrætsforeninger og oplysningsforbund.

2019 2018
Antal medlemmer Procent af borgere* Antal medlemmer Procent af borgere*

Idrætsforeninger

(i alt)
36.444 48,5% 34.697 45,8%

   Under 25 år 19.933 88,5% 18.527 81,2%
    Over 25 år 16.511 31,4% 16.170 30,5%
Spejdere

(i alt)
1.244 1,7% 1.204 1,6%

     Under 25 år 1.001 4,4% 987 4,3%
     Over 25 år 243 0,5% 217 0,4%
Oplysningsforbund

(i alt)
17.815 23,7% 14.074 18,6%

     Motion og bevægelse 8.260 11,0% 7.573 10,0%

* Nogle borgere kan være medlemmer af mere end en forening, hvorfor andelen af borgere kan 

være mindre end angivet her. 
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5. Gentofte Kommunes idrætsanlæg

Fra 1. januar 2017 blev Gentofte Sportspark og Kildeskovshallen sammenlagt administrativt under 

navnet Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (GKI). Anlæggene drives nu ud fra en fælles niveau 2-

kontrakt med direktøren for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, og der eksisterer nu kun ét 

udvalg, nemlig Facilitetsudvalget med fire underudvalg.

Gentofte Kommunes Idrætsanlæg består i dag af fire idrætshaller, to ishaller, en svømmehal, en 

curlinghal, et atletikanlæg, en rulleskøjtehal, fire 11-mands kunstgræsbaner og et fem 11-mands 

naturgræsbaner, fem klubhuse og en række idrætssale og -lokaler.

Besøgstal

I Kildeskovshallens svømmeafsnit var der i alt 411.531 besøgende i 2019, hvoraf 314.531 var 

betalende gæster, 60.000 var skoleelever og 68.000 foreningsmedlemmer. Sammenlagt er der tale 

om en stigning på 4.639 personer sammenlignet med 2018, hvilket svarer til en stigning på 1%. 

Svømmehallen er den mest indtægtsgivende idrætsfacilitet i Gentofte Kommune.

I 2019 havde ishallerne i Gentofte Sportspark 27.122 besøgende. Det er 670.3 flere end året før, 

svarende til en stigning på 11%. Stigningen skyldes en generel større opbakning til offentligt 

skøjteløb og en opstramning af billetkontrol. Ishallernes sæson løber fra 1. oktober til 31. marts.
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Januar Februar Marts Oktober November December

2017 5.082 3.846 3.140 2.285 3.244 4.970

2018 4.768 5.226 3.348 2.050 3.448 5.206

2019 6.717 5.068 3.533 2.628 4.206 4.970
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6. Kommunale indsatser

Dette afsnit giver et indblik i de kommunale indsatser, der findes inden for de fem fokusområder i 

Gentofte i bevægelse og på Folkeoplysningsområdet. 

Et mangfoldigt idrætsliv

Et aktivt idrætsliv rummer muligheder for fællesskab for alle, også borgere med særlige behov. Der 

er et mangfoldigt udbud af bevægelsestilbud for alle aldersgrupper og alle interesser i Gentofte. 

Nogle borgere har brug for en særlig støtte til at få et aktivt idrætsliv, og derfor skal der fortsat 

udvikles tilpassede løsninger og arbejdes mod den højest mulige inklusion i bevægelsesaktiviteter. I 

2019 har et særligt fokus været at understøtte borgere i vanskelige livssituationer i et liv med 

inklusion i idræt- og bevægelsesfællesskabet.

DIF Soldaterprojekt

Gentofte Kommune har indgået et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) om 

Soldaterprojektet. Projektet er et landsdækkende initiativ, der skal skabe mulighed for, at skadede 

veteraner kan mødes og indgå i et socialt træningsmæssigt fællesskab omkring løb. Foreningen 

G.I.F. Idræt på Tværs afholder træningen, der foregår to gange om måneden. Det er håbet, at 

gruppen af veteraner vil være motiverede til at fortsætte i foreningen, når projektet stopper i 

efteråret 2020. Gentofte Kommune bidrager med finansiering, sparring mellem forbund og forening 

og med kommunikation.

Fædrene på Banen

I samarbejde med DGI Storkøbenhavn vil Gentofte Kommune skabe bæredygtige 

idrætsfællesskaber via en ressourcebaseret tilgang til fædre og børn bosiddende i Mosegårdsparken i 

Vangede. Gennem idræt, uddannelse og dialog med lokalsamfundsaktører har indsatsen i løbet af 

efteråret 2019 forsøgt at give fædrene redskaber til at blive handlekraftige aktivitetsformidlere og -

igangsættere. Fællesskabet er tilknyttet fodboldklubben GVI, hvor aktiviteterne afholdes to gange 

månedligt. Indsatsen fortsætter i 2020, hvorefter det er tiltænkt, at aktiviteterne skal fortsætte i 

foreningen.

Pigeklub i Stolpehøj

Fritid har i samarbejde med SSP (Børn og Familie) afviklet pilotprojektet Pigeklub i Stolpehøj, der 

havde til formål at styrke trivslen, øge idrætsdeltagelsen og nedsætte risikoen for en kriminel 

adfærd blandt områdets unge piger. I projektet har en ressourceperson i perioden fra sommer 2018 

til sommer 2019 afholdt ugentlig pigeklub i boligområdet med henblik på at bidrage til at nå 

projektets mål i samarbejde med relevante aktører. Halvdelen af pigerne i målgruppen var
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idrætsaktive ved projektets afslutning. Pigeprojektet er nu videreudviklet, så det involverer flere 

børn af begge køn, og projektet drives kører nu af boligsociale medarbejdere.

Fritidspas

63 børn og unge i økonomisk trængte familie har i 2019 fået kontingentstøtte til fritidsaktiviteter, og 

på den måde har de gennem Fritidspas fået mulighed for at indgå i fritids- og foreningslivet.

Status på indsatser for borgere med funktionsnedsættelser

Indgangen på kommunens hjemmeside med idræts- og bevægelsestilbud til borgere med 

funktionsnedsættelse, som nu rummer knap 40 tilbud, holdes løbende opdateret i dialog med 

foreninger og aftenskoler.

I 2018 blev et specialsportskatalog med idrætstilbud til borgere med funktionsnedsættelse i 

regionhovedstaden udviklet sammen med Idrætsforeningen Espelunden i Rødovre. I 2019 er 

specialsportskataloget videreudviklet og samtidig blevet forankret i den fælleskommunale 

idrætspulje, som er et samarbejde mellem 15 omegnskommuner.

Der er etableret et nyt sansemotorisk miljø hos Camillehusene med udgangspunkt i metoder og 

ideer fra BKO Charlottenlund Fort, og der er etableret en trampolin hos Josephine Schneiders 

Ungdomsboliger.

Ledelse og Idræt For Unge

I foråret 2019 deltog fem unge mellem 21 og 26 år i projekt Ledelse og Idræt for Unge (LIFU). 

Deltagerne er tilknyttet Ungecenter Gentofte. De unge har gennemført én uges undervisning i 

personlig lederskab og en træneruddannelse i Dansk Boldspil Union (DBU). Nogle af deltagerne 

gennemførte ligeledes et praktikforløb som hjælpetræner i en idrætsforening. Efter afslutningen af 

projektet blev deltagerne blive tæt via Ungecenter Gentofte. Nogle af de unge har fået job, og andre 

starter på en videregående uddannelse efter sommerferien.

Projektet LIFU blev iværksat i et samarbejde mellem konsulentvirksomheden WESI3, DBU, Fritid 

og Ungecenter Gentofte.

Sund ungekultur – Ung i bevægelse

Ung i bevægelse er et treårigt projekt, der har til hensigt at få flere unge til at dyrke idræt og motion. 

Indsatsen består i at skabe nye tiltag gennem inddragelse af unge og at samarbejde med 

ungdomsuddannelser, skoler, foreninger, interesseorganisationer m.fl.

Der blev i sommermånederne 2019 afholdt workshops for udskolingselever og gymnasieelever, 

hvor eleverne har været med til at nuancere problemstillinger og skabe konkrete forslag til, hvordan 

flere unge kan dyrke idræt sammen.
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Som led i handleplanens indsats er der indgået samarbejde med DGI Storkøbenhavn og henholdsvis 

Gammel Hellerup Gymnasium og Øregård Gymnasium om projekt Sænk Skuldrene, der løber fra 

august 2019–juni 2020. Projektets formål er at etablere attraktive, ungeinddragende og 

lettilgængelige idrætsfællesskaber på gymnasierne.

I et samarbejde mellem Lions Club, SSP, Politi, UU, Kultur og Fritid samt MyLeap skal 

kommunens 7. klasser klædes på til at træffe individuelle og kloge valg gennem projekt Du vælger 

selv. Projektet vil understøtte, at de unge træffer beslutninger, der bidrager til en positiv hverdag og 

fremtid, ved at tilbyde dem en række værksteder inden for emnerne uddannelse, (u)lovlig adfærd,

flertalsmisforståelser, samarbejde, forandringer og sundhed. Værkstederne vil foregå i foråret 2021.
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Faciliteter og byrum

Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af

formål og brugergrupper. Idrætsfaciliteter og byens rum inspirerer og skaber muligheder

for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og selvorganiserede udøvere. 

Eksisterende og kommende faciliteter er vigtige rammer, som bidrager til mangfoldige aktiviteter. I 

2019 har et særligt fokus været at forbedre mulighederne for bevægelse i naturen og i byens rum.

Facilitetsstrategi

I april 2019 blev en helt ny facilitetsstrategi vedtaget og gælder frem til 2029. Den sætter retning for 

arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab, og skal sikre en 

hensigtsmæssig forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af idræt udnyttes 

bedst muligt.

Strategien har udgangspunkt i idræts- og bevægelsespolitikken, og derudover har Idrættens 

Analyseinstitut og Syddansk Universitet gennemført en landsdækkende undersøgelse af booking, 

brug, brugertilfredshed og standen af idrætsfaciliteter, hvor Gentofte er en af de undersøgte 

kommuner. På baggrund af den samlede viden deltog mere end 50 borgere på et facilitetsseminar, 

herunder repræsentanter fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune, 

foreningsrepræsentanter, borgere med interesse for idrætsfaciliteter uden for foreninger og interne 

fagpersoner fra kommunen.

Strategien har primært fokus på udvikling, drift og optimering af brugen af kommunens 

idrætsfaciliteter. Sekundært skal strategien at gøre opmærksom på mulighederne for brug af naturen 

og byens rum til fysisk aktivitet. Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder:

 Adgang og kapacitetsudnyttelse 

 Synliggørelse og formidling 

 Fleksibilitet og alsidig brug 

 Kvalitet og tilgængelighed

Facilitetsstrategien følger fremover tidsmæssigt idræts- og bevægelsespolitikken og vil løbende 

bliver evalueret og justeret sammen med denne. Desuden indgår den som en del af de 

sammenhængende indsatser i kommunen og løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. 

Ud over kommunens idræts- og bevægelsespolitik sker implementeringen i et tæt samspil med 

særligt Folkeoplysningspolitikken og Sundhedspolitikken og i opgaveudvalgene ’En Times Motion

Dagligt’ og ’Det grønne Gentofte’.

Kildeskovshallens 50 års jubilæum

Igennem årene er Kildeskovshallen blevet flittigt brugt til skolesvømning, seniorsvømning, 

eneundervisning og forskellige forenings- og firmatilbud. Den populære svømmehal har sat et 

markant aftryk hos mange de seneste 50 år, og det markerede Kildeskovshallen i juni sammen med 
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borgere og brugere i svømmehallen. Festen bød på taler af borgmester Hans Toft og Jens 

Clemmensen, søn af Ebbe og Karen Clemmesen, der tegnede Kildeskovshallen. Der var også 

arrangeret musik og vandaktiviteter for børn, unge og voksne.

Svømmebane ved Charlottenlund Strand

I 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen penge til svømmebane og skabe (lockers) til opbevaring af 

motionisters ejendele ved Charlottenlund Strand. I sommeren 2019 blev der udlagt en svømmebane 

mellem den sydlige ende af Charlottenlund Strand og den sydlige ende af Skovshoved Havn. 

Strækningen er to kilometer, og formålet er at øge sikkerheden og adskille havsvømmere fra robåde 

og kajakker.

Ny aktivitetsbane ved Gentofte Ungdomsskole

Den nye aktivitetsbane ved Ungdomsskolen på Hartmannsvej blev indviet i november med 

deltagelse af børn og unge fra HIK, Tranegårdsskolen, Maglegårdsskolen og Ungdomsskolen, der

dystede i stafet, forhindringsløb og styrketræning.

Banen indeholder blandt andet en 100 meters løbebane, OCR-bane, crossfit, styrketræningsstationer 

og balancebånd. Arealet er skabt med afsæt i Bevæg Dig For Livet-visionskommuneaftalen med 

DIF og DGI fra 2017, hvor målet er at motivere flere borgere til en hverdag med fysisk aktivitet. 

Banen indbyder til træning og leg for alle borgere.
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Foreningsidræt

Foreningsidræt er fundamentet for folkeoplysning og et fællesskab for kulturelle, sociale og 

demokratiske værdier. Frivillighed udgør et væsentligt element i foreningsidrætten. Medlemskab af

lokale foreninger er en del af borgernes hverdag. Det er her, de kan lege og dygtiggøre sig inden for

idræt samt indgå i fællesskaber med andre. Disse fællesskaber udvikler mennesker i alle aldre og 

vores fælles samfund. I 2019 har et særligt fokus været at understøtte kompetenceudvikling blandt 

foreningernes ledere.

Ungekonsulent

Ungdomskonsulentordningen igangsatte nye samarbejder i 2019. I perioden 2019-2021 er der 

ungekonsulenter i Copenhagen Towers, SISU Basket, Gentofte Stars, GIK Atletik og Jægersborg 

Boldklub. Ungekonsulenterne har til formål at rekruttere og fastholde unge i idrætsforeningerne. 

Klubberne er meget glade for ordningen, og der er klubber på venteliste.

Bevæg Dig For Livet-foreningslederakademi 2019/20

Fra oktober 2019 startede Bevæg Dig For Livet-foreningslederakademi op for nuværende og 

potentielle foreningsledere fra idræts- og spejderforeninger i Gentofte Kommune. Akademiet 

foregår frem til februar 2020 med deltagelse fra 12 forskellige foreninger. Med afsæt i Bevæg Dig 

For Livet-visionskommuneaftalen fra 2017 er målet at motivere endnu flere borgere til en hverdag 

med fysisk aktivitet. For at understøtte det gode arbejde, der sker i vores foreninger, tilbød Gentofte 

Kommune i samarbejde med DIF og DGI lederudviklingsforløbet skræddersyet til foreninger og 

spejdergrupper i kommunen. Uddannelsen skal bidrage til at skabe velfungerende foreninger og

give foreningslederne viden og værktøjer til at udvikle deres foreninger, så de tiltrækker flere aktive 

medlemmer.

Workshops om muligheder for styrket foreningsøkonomi

Gennem tre workshops i løbet af 2019 blev foreningsformænd og -ledere inviteret til workshops 

med fokus på, hvordan økonomien i foreningen kan styres via forskellige greb. På de forskellige 

Workshops er det præsenteret, hvordan henholdsvis fundraising, DIF og DGI’s foreningspulje, 

struktureret sponsorarbejde og forskellige indtjeningsprojekter og -arrangementer kan bruges i 

foreningerne til at skabe en bedre økonomi.

Kom og vær med

Fritid samarbejder løbende med foreninger, selvorganiserede og kommercielle aktører om nye Kom 

og vær med-aktiviteter. Der er i 2019 afholdt seks Kom og vær med-forløb, hvor borgere i alle aldre 

og uanset niveau har kunnet deltage gratis i forskellige bevægelsestilbud. Formålet med Kom og 
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vær med er at skabe nye og anderledes indgangsvikler til at få borgere til at være fysisk aktive og 

motivere borgere til fysisk aktivitet og introducere dem til forskellige idræts- og bevægelsesformer. 

Kom og vær med-aktiviteterne har samtidig vist sig at være en god mulighed for foreningerne for at 

afprøve begynderaktiviteter.

I 2019 er borgerne blevet tilbudt følgende Kom og vær med-forløb: Dansegymnastik og 

voksenmotion i LG Gymnastik, Motionsfloorball for mænd over 60 år i foreningen MOT, 

Motionshold for forældre med Kildeskovens Fysioterapi, Træningsarrangement med Fri Senior 

Motion, Parkour for unge med Fundamentals, Gymnastik, dans og motion for børn og voksne i LG 

Gymnastik.
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Talentudvikling og eliteidræt

Talentudvikling og eliteidræt handler om at hjælpe de bedste udøvere til at begå sig nationalt som 

internationalt ud fra et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv. Det skal ske på en social og 

samfundsmæssig forsvarlig måde, hvor idræt og træning går hånd i hånd med uddannelse og 

arbejde. I 2019 har et særligt fokus været at styrke indsatsen i Talent- og Eliterådets arbejdsgruppe.

Idrætsskole og -ordninger

Der er fortsat stor tilslutning til talentordningen på Bakkegårdsskolen, Gentofte HF og Ordrup, 

Gammel Hellerup og Øregård Gymnasium for kommunens idrætstalenter. Bakkegårdsskolen havde 

52 idrætselever i 2019, hvilket er tilsvarende for 2018.

Antallet af idrætselever optaget på Gentofte Ordningen på ungdomsuddannelserne Ordrup, Gammel 

Hellerup og Øregård Gymnasium samt Gentofte HF er i skoleåret 2019 -2020 på i alt 87 elever. Her 

ses en lille stigning siden sidste år, som findes i øget tilgang til ordningen på Gentofte HF. Tallet 

indeholder ikke idrætselever, som har søgt direkte ind på Team Danmark-linje.

Talentudviklingsprojektet

Talentudviklingsprojektet er fortsat i 2019 og har ydet økonomisk støtte til 13 udvalgte 

idrætstalenter i alderen 14 til 21 år. Talenterne kommer fra otte forskellige foreninger i Gentofte 

Kommune, og de tilbydes økonomisk støtte og forskellige idrætsteoretiske kurser og arrangementer.

Vindermentalitet

Gentofte Kommune samarbejder fortsat med firmaet Vindermentalitet, der har hjulpet idrætstalenter 

i kommunen med at udvikle psykologiske grundindstillinger, der bidrager til en vindermentalitet i 

deres idræt og hverdag. Der er afholdt workshops målrettet foreningerne, workshops og 

gruppesamtaler for idrætseleverne og et uddannelsesforløb for idrætskoordinatorerne om ”den gode 

talentsamtale”.

Kurser i sportsernæring og skadesforebyggelse ved Team Danmark

Idrætstalenter og deres forældre har været inviteret til kursus om hhv. basal sportsernæring og i 

skadesforebyggelse. Kurserne blev afholdt af eksperter fra Team Danmark og bød på oplæg, 

opgaver relateret til atleternes individuelle kost- og træningsvaner, øvelser og vejledning i 

skadesforebyggelse samt dialog mellem oplægsholder, atleter og forældre. Atleterne fik forskelligt 

materiale med sig hjem, som de kan bruge til at planlægge og sammensætte deres kost jævnfør 

anbefalingerne samt forebygge idrætsskader.

Arbejdsgruppen i Talent- og Eliteidrætsrådet
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I 2018 etablerede Gentofte Kommune et Talent- og Eliteidrætsråd, hvis funktion er at rådgive 

kommunen i henhold til arbejdet med talent- og eliteidrætten. Rådet består af én repræsentant fra 

henholdsvis Team Danmarks prioriterede idrætsgrene, de lokalt prioriterede idrætsgrene, 

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte, DIF Team Talent og Elite, Bakkegårdsskolen, én 

leder fra de fire ungdomsuddannelser, Team Danmark, to unge talenter fra henholdsvis 

Talentudviklingsprojektet og ungdomsuddannelserne og endeligt Gentofte Kommunes 

eliteidrætskonsulent. I forbindelse med valghandlingen til etablering af Talent- og Eliteidrætsrådet

var interessen for deltagelse så stor fra de prioriterede idrætsgrene, at det blev besluttet at etablere 

en arbejdsgruppe bestående af demokratisk valgte repræsentanter fra de ni prioriterede idrætsgrene. 

Arbejdsgruppens formål er at erfaringsudveksle mellem de øvrige klubber og med Gentofte 

Kommune. I 2019 har gruppen sammen med en proceskonsulent fokuseret på, hvordan de i hver 

deres klub kan arbejde med særligt udvalgte områder, herunder klubbernes håndtering af forældre 

til talentfulde atleter og sportsernæring. Proceskonsulenten er tilknyttet arbejdsgruppen over tre 

gange, hvorefter Gentofte Kommune vurderer om særlige emner kan tages op som 

inspirationsmøder til foreninger, der arbejder med talent- og eliteidræt.
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Partnerskaber

Idrætslivets aktører i Gentofte Kommune har tradition for at samarbejde. Disse samarbejder har 

gavnet udviklingen og kvaliteten af alsidige idræts- og bevægelsestilbud. Partnerskaber er 

forpligtende samarbejder med et fælles mål, og de skal skabe nye muligheder for bevægelse og 

styrke idrættens aktører. I 2019 har et særligt fokus været at understøtte tiltag, der sætter fokus på 

borgernes generelle aktivitetsniveau.

Royal ”Side” Run

I juni afholdt Dagtilbud og Fritid et Royal ”Side” Run-arrangement for kommunens børnehaver. 

300 børn og voksne deltog på atletikstadion ved Gentofte Sportspark med et løb på 800 meter og en 

række andre idræts- og bevægelsesaktiviteter som ”gamle lege”, børnebasket og sprint på 

sprintbanen. Børnehavearrangementet var en del af Royal Run-ugen, hvis fokus er på at få flere til 

at bevæge sig.

Sundhedsambassadøruddannelse

65% af danskerne sidder ned i mere end otte timer på en hverdag. Det billede vil Dansk 

Firmaidrætsforbund og Gentofte Kommune gerne ændre, hvorfor lokale virksomheder i Gentofte og 

opland blev inviteret til at deltage i sundhedsambassadøruddannelsen i begyndelsen af året. 

Uddannelsen løb over to dage og skulle motivere og inspirere deltagerne til, hvordan de kan indføre 

mere fysisk aktivitet i løbet af en arbejdsdag.

Alt tæller-kampagne

I efteråret havde medarbejderne i Gentofte Kommune fokus på bevægelse i arbejdstiden med 

kampagnen Alt tæller. Vi bruger en stor del af vores vågne timer på arbejde, og det er et oplagt sted 

at få sneget lidt ekstra bevægelse ind i hverdagen. Ved at ændre vaner og skabe nye traditioner, kan 

arbejdspladsen være med til at danne rammerne for mere bevægelse. Kampagnen er en del af 

Bevæg Dig For Livet-indsatsen.

Afvikling af workshoppen ’Demensvenlige idrætsforeninger i Gentofte’

Gentofte Kommune er i 2018 blevet udvalgt til at være demensvenlig kommune og indgår i 

Demensalliancen, der er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og 

Ergoterapeutforeningen omkring visionen om et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med 

demens.

I november 2019 blev workshoppen ’Demensvenlige idrætsforeninger i Gentofte’ afviklet. Formålet 

med workshoppen var at gøre flere af kommunens foreninger, der tilbyder organiseret motion for 

seniorer, demensvenlige. Der var 19 deltagere.



Side 19 af 25

Workshoppen blev arrangeret i et tværgående samarbejde mellem SOSU og Fritid i Gentofte 

Kommune samt DGI.

Gangkampagnen We Walk

Gentofte Kommune har været en del af den landsdækkende kampagne We Walk, som blev afholdt i 

efteråret. Kampagnen havde til hensigt at få danskerne ud at gå sammen og blev arrangeret af 

Bevæg Dig For Livet.

Gentofte Kommunens har motiveret borgere og foreninger til at arrangere deres egne gåture blandt 

andet via en inspirationsaften i Kildeskovshallen. Fremadrettet vil Gentofte Kommune samarbejde 

med Bevæg Dig For Livet om at skabe endnu flere gåture.

Skole-OL i atletik

For andet år i træk blev der afholdt Skole-OL i atletik på Gentofte Stadion. Arrangementet forløb 

over to dage, og over 1000 børn fra 4.-7. klassetrin deltog. De prøvede kræfter med seks af 

atletikkens discipliner og et mindre motionsløb. På hver årgang blev der fundet en vinderklasse, 

som gik videre til den landsdækkende finale, der blev afholdt i Aarhus. Skole-OL er arrangeret af 

Dansk Atletik Forbund i samarbejde med lokale klubber og skoler og er en årligt tilbagevendende 

begivenhed.
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Folkeoplysning

Et meningsfuldt fritidsliv er en faktor, der skaber stor værdi hos den enkelte borger, og er samtidig 

en arena for medborgerskab og for samfundets fundamentale demokratiske principper.

Idrætsmøde i Aalborg

I sensommeren blev der for første gang afholdt folkemøde på idrætsområdet. Gentofte Kommune 

deltog og fortalte i flere omgange om de erfaringer, der er gjort gennem samarbejdet med DIF og 

DGI om Gentofte som visionskommune. Gentoft bidrog både som deltager i et panel for alle de 

fremmødte kommuner i en generel diskussion om, hvad der virker i forhold til at øge mængden af 

fysisk aktivitet blandt borgerne, og i et oplæg om Gentofte Kommunes erfaringer med at bruge 

naturen som arena for bevægelse.

Rådhusmøde for spejderne

Fritid arrangerer i samarbejde med Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd (BUS) årligt et 

arrangement for kommunens spejdere. På mødet i 2019 var der et oplæg ved B.C. Christiansen om 

”Fundamentet for det gode liv, og hvad der skal til for at være en god spejderleder”.  Der var også et 

kort oplæg ved skovfoged Steen Hansen om kommunens skove og en efterfølgende dialog om 

muligheder for samarbejde omkring brugen af skovene. En dialog som lå fint i forlængelse af 

arbejdet med kommunes facilitetsstrategi.
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7. Puljer

Fritid administrerer syv puljer, som institutioner, foreninger, oplysningsforbund, projektgrupper og 

enkeltpersoner kan søge til støtte til initiativer, der styrker idræts- og fritidslivet i kommunen.

Eliteidrætspuljen

Puljen støtter rejser til kampe eller turneringer, som udøvere har kvalificeret sig til. Det årlige 

budget er 100.000 kroner.

I 2019 er der tildelt støtte til:

- Hellerup Fægte-Klub

- Copenhagen Towers

- Gentofte Rulleskøjteklub

- KDY

- JB Futsal

- HIK Tennis

- Gentofte Curlingclub

- Gentofte Kunstskøjteløberforening

- Gentofte Volley

Puljen blev brugt op.

Eventpuljen

Eventpuljen giver tilskud til understøttelse af foreninger, selvorganiseret idræt og kommercielle 

aktører, der ønsker at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events. Det årlige budget er 100.000 

kroner.

I 2019 er der ydet støtte til:

- Gentofte Atletik Klub – Skole OL

- SISU og Børnebasketfonden – NB Junior League

- HIK – pigefodbold-cup

- Rulleskøjteklubben – Women European Cup

- Gentofte Løbeklub – Gentofteløbet

- Handelsdansforeningen Allé Foreningen – Tour de Charlottenlund

- Gentofte Volley – Kids Volley skolestævne

Puljen blev brugt op.

Klubrumspuljen
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Klubrumspuljen giver tilskud til ombygning, nybygning og renovering af Gentofte Kommunes 

idrætsklubbers anlæg. Ligeledes giver puljen støtte til faste installationer og inventar (herunder 

specialinventar), som er forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Det årlige budget er 

2.000.000 kroner.

I 2019 er der givet støtte til:

- Gentofte Hockey Klub – fire bordebænkesæt

- Hellerup Sejlklub – kølbåd, 60 walkie-talkies, tre tv’er, et køleskab

- Gentofte Tennisklub – to Red Plus grusbaner

- B1903 – akustikplader i mødelokale

- GVI – 20 fodboldnet

- Gentofte Kunstskøjterløberforening – iPad og PC til træning

- LG Gymnastik – spejle

- Tattersall Ponyrideklub – ramme, hegn, låge

- Gentofte Fodboldakademi – 16 ottemandsmål

- Gentofte Billardklub – brugt carambolebord, klæder

- B1903 – nethegn til bandebane til Olympia og B1903

- B1903 – seks bure

- Jægersborg Boldklub – vaskemaskine

- Syv klubber i Hellerup Havn – renovering af styrketræningslokale i Palladium

- Gentofte Dartklub – køkken, dartbaner til ombygning af spejderhytte

- Gentofte Rideklub – hegn, luftefold, udvidet havefold

- Hellerup Fægteklub – reparation af fire meldeapparater, skumsabler

- Skovshoved Vandskiklub – vaskemaskine

- GVI – 24 fodboldmål

- Hellerup Sejlklub – brugt J80-båd, seks SUP-boards

- Gentofte Badmintonklub – reparation af kloaknet

- GIK Atletik – atletikredskaber

- GV Håndbold – bagnet til kortbane

- Modne Motionister – motionshus i Gentofte Sportspark

- Tattersall Ponyrideklub – lys på ridebane

- Skovshoved Roklub – to surfski, 10 svømmeveste

- Gentofte Hockeyklub – 4+4 mål

- Copenhagen Cheerleaders – ni måtter

- Sportsrideklubben – fem hårde hvidevarer

- Tre indendørsklubber i Kildeskovshallen – styrketræningsudstyr

- B1903 – omdanne rum til kontor

I alt er der tildelt 1.648.716 kroner.

Puljen for talentudviklingsmiljøer
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Puljen er for klubber med eksisterende talentmiljøer og støtter forbedring og udvikling af disse. Det 

årlige budget er 120.000 kroner.

I 2019 er der ydet tilskud til:

- Hellerup Fægteklub

- Gentofte Tennisklub

- Gentofte Svømmeklub

- JB Futsal

- Copenhagen Cheerleaders

I alt er der tildelt 101.500 kroner i 2019.

Spejderrumspuljen

Puljen yder tilskud til mindre ombygning, nybygning og renovering af Gentofte Kommunes 

spejdergruppers hytter. Det årlige budget er 250.000 kroner.

I 2019 er der uddelt støtte til:

- DDS Ordrup Gruppe – tre telte

- DDS Hellerupspejderne – fem bordebænkesæt

- DDS Hellerupspejderne – fem bænke til bålsted

- DDS Hellerupspejderne – bålhytte

- Gjentofte – underlag til ni-personers lavvo

- Gjentofte – seks-personers lavvo

- Gjentofte – underlag til seks -personers lavvo

- Gjentofte – trækvogn

- Klampenborg – optoglas i Vejmandshytten

- Klampenborg – varmepumpe i Vejmandshytten

- Klampenborg – udendørs lys på Vejmandshytten

- Klampenborg – klatregrej

- DDS Charlottengruppe – bålhytte og etablering

- Havmændene – belysning til gårdsplads

I alt er der tildelt 146.776 kroner.

Talentudviklingspuljen

Formålet med puljen til talentudvikling er at give talentfulde unge udøvere bedre muligheder for at 

opnå gode nationale og internationale resultater. Det årlige budget er 150.000 kroner.

I 2019 er der givet støtte til:

- 13 talenter i Talentudviklingsprojektet
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Puljen blev brugt op.

Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning

Puljen støtter generelle tiltag inden for fritids- og folkeoplysningsområdet, hvor hovedformålet er at 

igangsætte nye aktiviteter. Det årlige budget er 100.000 kroner.

I 2019 har puljen støttet:

- Gentofte Hockey – projekt for overvægtige børn

- Socialpolitisk forum – møderække om socialt udsatte

- Socialpolitisk forum – opstartsudgifter

- Ordrupgruppen – facilitering af proces

I alt er der tildelt 23.020 kroner.

Udviklingspuljen for idræt og motion

Puljen yder tilskud til udvikling af idræts- og bevægelsesaktiviteter såsom nye aktiviteter, 

aktiviteter for nye målgrupper og ny organisering af tilbud. Det årlige budget er 166.000 kroner.

I 2019 er der tildelt støtte til:

- Kongelig Dansk Yachtklub – etablering af træneruddannelse

I alt er der tildelt 11.700 kroner.

Sammenlægning af puljer

Det er besluttet, at Udviklingspuljen for idræt og motion og Udviklingspuljen for folkeoplysning 

sammenlægges pr. 1. januar 2020 med et samlet budget på 166.000 kroner. De to puljer androg 

tidligere i alt 266.000. Mankoen på de 100.000 er overført til Eliteidrætspuljen og Eventpuljen, hvor 

der hvert år er kvalificerede ansøgninger, der ikke har været midler til.
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8. Opmærksomhedspunkter og politisk drøftelse

Overordnet set kan det konkluderes, at fritidsområdet i 2019 har arbejdet ud fra den samlede vision 

for kultur-, unge- og fritidsområdet og de underliggende mål. På baggrund af Kultur, Unge og 

Fritids mål lægges der nedenfor op til en politisk drøftelse af den ønskede udvikling af 

fritidsområdet.

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitikken løber fra 2017 til 2029. I 2021 har Idræts- og bevægelsespolitikken

fungeret i fire år og skal evalueres. Når evalueringen, der foretages af Idrættens Analyseinstitut, er 

tilendebragt, inviterer Gentofte Kommune interessenterne for idræts- og bevægelsespolitikken til en 

drøftelse af de fem fokusområder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og Byrum, Foreningsliv, 

Talentudvikling og eliteidræt samt Partnerskaber. Det er tanken med drøftelsen at kvalificere det 

videre arbejde med idræts- og bevægelsespolitikken.

En Times Motion om Dagen

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt er nedsat med det formål at bidrage til, at flere borgere i 

Gentofte Kommune er fysisk aktive. Opgaveudvalget skal afdække viden på området, identificere

de relevante aktører og fremhæve centrale motivationsfaktorer, der kan ændre vaner og skabe mere 

bevægelse. Som slutprodukt skal opgaveudvalget levere en række anbefalinger til Gentofte 

Kommune om, hvordan arbejdet med visionen skal gribes an.

Det er en omfattende og meget krævende opgave. Det står klart, at hvis der skal være progression i 

forhold til opgaven, skal det gribes an på en ny måde med bredest mulig opbakning. Arbejdet med 

visionen for En Times Motion Dagligt vil skulle løses på tværs af organisationen i Gentofte 

Kommune, sammen med eksterne organisationer, erhvervsliv, foreninger, virksomheder og borgere.

En Times Motion Dagligt har beslægtede målsætninger med især nedenstående politikker og 

strategier

 Sundhedspolitikken

 Idræts- og bevægelsespolitikken

 Bevæg Dig For Livet

Det er yderligere væsentligt, at kontinuerligt koordinere bredere med f.eks. Unges Sundhed og 

Trivsel, Fremtidens Transportformer, En Ny Udskoling mm. Der skal etableres et fælles ejerskab 

mellem direktørområderne for Social og Sundhed og Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid 

vedrørende projekter og indsatser, der vedrører motion, bevægelse og stimulering af fysisk aktivitet 

for borgere i alle aldre.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt vedtager anbefalinger til Kommunalbestyrelsen januar 

2021.
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Indledning 
Garderhøjfortet er en væsentlig del af historien om Københavns Befæstning, som blev opført efter 
nederlaget til Tyskland i 1864. Det er det største fort i Københavns Landbefæstning og det eneste 
med egen infanterikaserne. Fortet blev opført i årene 1886-1892 og blev finansieret af private 
midler. Under 1. Verdenskrig fra 1914-18 var fortet fuldt bemandet og med til at forsvare Danmarks 
neutralitet. Efter krigen blev forsvarsværkerne omkring København nedlagt, og i 2013 blev fortet 
efter en større renovering genåbnet som formidlingscenter. 

Formål
Formålet med Formidlingscenter Garderhøj er: 

 At formidle Garderhøjfortets historie både som en del af historien om Københavns 
Befæstning og i et bredere historisk perspektiv med inddragelse af både den lokale, 
nationale og internationale kulturhistorie 

 At skabe anderledes, involverende og interaktive tilbud og aktiviteter for de besøgende med 
særlig vægt på børn og unge, herunder specifikt skolebørn i Gentofte 

 At skabe unik historieformidling i en autentisk ramme – i samarbejde med frivillige, faglige 
netværk og det øvrige kulturliv i Gentofte Kommune

Vision
Formidlingscenter Garderhøj er en innovativ kulturhistorisk videns- og formidlingsinstitution, der 
aktivt opsøger og udvikler samarbejder i og uden for Gentofte Kommune.

Fokusområder
I de kommende fem år fra 2016-2020 har Gentofte Kommune fokus på følgende områder:

 Den Åbne Skole
 Faglighed 
 Frivillige
 Udstillingsprofil
 Synlighed

Indsatsområder

Den Åbne Skole
Gentofte Kommune har en ambition om, at kommunens kulturinstitutioner bidrager aktivt i 
udviklingen af skolernes undervisnings- og læringstilbud. Her kan Formidlingscenter Garderhøj 
spille en væsentlig rolle, fordi fortet med sin autentiske historiske ramme kan tilbyde enestående 
undervisningstilbud både inden for historie og i et bredere kulturhistorisk perspektiv. Fortællingen 
om Garderhøjfortet udvider den historiske viden og bidrager til, at børn og unge - set i et bredere 
dannelsesperspektiv - opøves i at tage kritisk del i samfundet.



Gentofte Kommune Sagsnr: EMN-2015-15368
Kultur, Unge og Fritid
Dato: 13. august 2020 Side 3 af 4

Opsøge og etablere forpligtende samarbejder med skolerne
Et tættere samarbejde med skolerne understøtter udviklingen af et inspirerende og anderledes 
skoleliv med muligheder for lærende fællesskaber og kompetenceudvikling på tværs af institutioner 
og fagligheder. Formidlingscenter Garderhøj opsøger og etablerer forpligtende og integrerende 
samarbejder med skolerne, således at skolerne bliver medskabere af relevante og vedkommende 
undervisnings- og læringstilbud. 

Udvikle en egen skoletjeneste
En skoletjeneste skal kunne indgå i fleksible samarbejder med skolerne, så indholdet løbende 
tilpasses og justeres i forhold til skolernes behov. En egen skoletjeneste gør det muligt for 
Formidlingscenter Garderhøj at knytte skolerne tættere til stedet og på fleksibel måde understøtte 
skolernes behov for læringsforløb. Formidlingscenter Garderhøj opbygger en læringskultur, hvor 
skoler og elever integreres og knyttes til stedet. 

Faglighed 
Formidlingscenter Garderhøj rummer en enestående krigs- og kulturhistorie og hviler på et fagligt 
fundament, der kan spille ind i mange og forskelligartede sammenhænge inden for kultur-, 
teknologi- og militærhistorie. Der er potentiale i at folde hele den brede historie ud, og fagligheden 
på Formidlingscenter Garderhøj styrkes og vinkles i denne retning.

Udvide og skærpe Formidlingscenter Garderhøjs faglige profil
Tiden, der fødte fortet, er enestående i dansk historie. For at øge forståelsen af Garderhøjfortets 
historie og samtid udvides, opbygges og udvikles en bredere kulturhistorisk faglighed omkring 
fortællingen af Garderhøjfortet.

Indgå faglige partnerskaber 
Faglige og strategiske partnerskaber understøtter opbygningen af en faglig kritisk masse, derfor 
orienterer Formidlingscenter Garderhøj sig udad. I samarbejde med andre og lignende 
vidensinstitutioner indgår Formidlingscenter Garderhøj forpligtende partnerskaber, der kan danne 
grundlag for at udvikle en solid faglighed.

Være proaktiv ift. at rejse eksterne midler til udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter danner grobund for at udvikle faglige fællesskaber med eksterne 
samarbejdspartnere, de øger ressourcerne internt på Formidlingscenter Garderhøj og giver mulighed 
for at udvikle tilbud, der ellers ikke kan rummes inden for den ordinære drift. Formidlingscenter 
Garderhøj er opsøgende og primus motor i forhold til at udvikle projekter og at rejse den fornødne 
eksterne finansiering.

Frivillige
Frivillige bidrager med engagement, faglig viden og arbejdskraft, skaber liv og kan fungere som 
gode ambassadører for Formidlingscenter Garderhøj. Frivilliges viden og in puts er vigtig viden, og 
der er potentiale i at inddrage denne viden i den daglige drift og i udviklingen af Formidlingscenter 
Garderhøjs formidlingstilbud. 

Etablere et fagligt miljø for frivillige
Erfaringen viser, at frivillige tiltrækkes, hvis der er et fagligt stimulerende miljø. Der etableres et 
fagligt og levende miljø, hvor frivillige oplever, at de bidrager til noget særligt, får mulighed for at 
dyrke deres faglige interesse med andre ligesindede og får etableret et socialt fællesskab. 
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Inddrage frivillige i drift og udvikling af formidlingstilbud 
Gentofte Kommune har gode erfaringer med at inddrage frivillige i løsningen af en lang række 
opgaver inden for kultur-, idræts-, skole- og socialområdet. Disse erfaringer bruges til at udvikle en 
metode, der kan inddrage frivillige i driften og  udviklingen af centrets formidlingstilbud. 

Udstillingsprofil 
Formidlingscenter Garderhøj tror på, at en levende og interaktiv historieformidling gør fortællingen 
omkring Garderhøjfortets historie og kulturhistorie vedkommende og aktuel for publikum. Fortet i 
sig selv lægger op til en sådan fortælleform, og derfor vil udstillingerne tage tråden op og indbyde 
til indlevelse, opdagelse og til at gå i dybden med viden og kilder om fortets historie. 

Justere de permanente udstillinger
De eksisterende, permanente udstillinger tilbyder en interaktiv tilgang til Garderhøjfortets historie, 
de skaber genkendelighed for den genbesøgende og udgør det grundlag, Garderhøjfortets fortælling 
baserer sig på. For at skabe variation og forundringsøjeblikke hos den besøgende og genbesøgende 
videreudvikles og justeres de permanente udstillinger løbende. 

Udvikle særarrangementer og mindre særudstillinger
Særarrangementer og særudstillinger bidrager til at udbrede og uddybe forståelsen af de 
overordnede fortællinger om Garderhøjfortet. Formidlingscenter Garderhøj udvikler løbende 
arrangementer og udstillinger, der kan sætte spot på et aktuelt emne, vinkle nogle optikker på den 
overordnede fortælling eller indgå i en større sammenhæng af festivaler eller aktiviteter både lokalt 
og nationalt. 

Integrere omgivelserne i udstillingsprofilen
Omgivelserne på Garderhøjfortet er enestående, hvor fortid og fysisk udfoldelse kan kombineres. 
Ved at inddrage og integrere omgivelserne i udstillingerne appellerer stedet til et bredere publikum 
og tilbyder aktive og finurlige måder at opleve historien på. Formidlingscenter Garderhøj udvikler 
formidlingsformer, så gæsten fra første til sidste skridt hvirvles ind i fortællingen om 
Garderhøjfortet.

Synlighed
Synlighed af Formidlingscenter Garderhøjs tilbud er essentiel i forhold til at tiltrække besøgende. 
Formidlingscenter Garderhøj ønsker at udvikle markedsføringsmetoder, som levendegør historien i 
og omkring Garderhøjfortet, og som på denne måde understøtter Formidlingscenter Garderhøjs 
øvrige formidlingsform. 

Udvikle en interaktiv og kommunikativ synlighed
Formidlingscenter Garderhøj tror på og udvikler en interaktiv synliggørelse, hvor flere typer af 
indholdsproducenter og medieplatforme interagerer med hinanden, og som bidrager til, at centrets 
formidlingstilbud opleves som let tilgængelige, aktuelle og inspirerende. 

Udvide den digitale formidling
Digital formidling kan bidrage både til forberedelsen af et besøg og den kan forlænge og potentielt 
fastholde oplevelsen efter et besøg. Væsentligt er, at den digitale formidling er opdateret, 
vedkommende og appellerer til flere forskellige sanser. Formidlingscenter Garderhøj udvider 
fremover sin digitale formidling målrettet skoler såvel som private. 
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13. november 2015

Mellem Garderhøjfonden

Garderhøjfortet 2

2820 Gentofte

og Gentofte Kommune

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

er der indgået følgende aftale om drift af Formidlingscenter Garderhøjfortet.

1. Driftsaftalens baggrund 

1.1. Pr. den 31. december 2015 ophører Experimentarium med at være driftsoperatør af 

Formidlingscenter Garderhøjfortet. Garderhøjfonden antager Gentofte Kommune til 

som driftsoperatør at drive Formidlingscenter Garderhøjfortet fra den 1. januar 2016. 

2. Driftsaftalens genstand 

2.1. Garderhøjfonden stiller på eksklusiv basis, med respekt af den i pkt. 2.8 anførte 

begrænsning, den renoverede fortkerne og udendørsarealer vederlagsfrit til rådighed for 

Gentofte Kommune, hvori og –fra Formidlingscenter Garderhøjfortet skal drives. Der 

henvises til skitsetegning vedlagt som bilag A, hvori ”fortkerne”, ”udendørsarealer” og 

”øvrige bygninger” er indtegnet.

2.2. Garderhøjfonden har ansvaret for den udvendige bygningsvedligeholdelse af fortkernen

og for vedligehold og drift af udendørsarealer og de øvrige bygninger.

Garderhøjfondens ansvar for den udvendige vedligeholdelse af udendørsarealerne 

omfatter snerydning, græsslåning, klipning af skråninger, oprydning samt 

vedligeholdelse af stier og veje i henhold til forholdene på Garderhøjfortet. 

Garderhøjfondens ansvar for den udvendige vedligeholdelse af fortkernen og de øvrige 

bygninger kan ikke strækkes længere, end hvad Garderhøjfondens Nævn skønner, er 

forsvarligt i henhold til økonomien i Garderhøjfonden. Der gælder dog ingen 

begrænsninger for så vidt angår Garderhøjfondens ansvar for den del af den udvendige 

vedligeholdelse af fortkernen og de øvrige bygninger, der vedrører sikkerhedsmæssige 

forhold, så som forhindring af nedstyrtningsfare og lignende. Der påhviler ikke Gentofte 

Kommune nogle pligter i henhold til den udvendige vedligeholdelse med undtagelse af 

pkt. 2.3 in fine.

2.3. Da Garderhøjfortet er fredet er det ikke muligt at gennemføre indvendig 

bygningsvedligeholdelse af fortkernen, og der påhviler derfor ingen af parterne en 



Gentofte Kommune Sagsnr: EMN-2015-15368
Kultur, Unge og Fritid
Dato: 13. august 2020 Side 2 af 6

forpligtelse til at foretage indvendig bygningsvedligeholdelse af fortkernen. Gentofte 

Kommune har ansvaret for rengøring af fortkernen samt udbedring efter hærværk, 

herunder graffiti og øvrige småskader. Gentofte Kommune har herudover forpligtelsen 

til at servicere forsyningsinstallationer i fortkernen i det omfang, dette måtte være 

nødvendigt. Gentofte Kommune har endvidere ansvaret for rengøring, etablering af 

udstillinger og formidlingsprojekter, reparation og vedligeholdelse af udstillinger som 

led i driftsforpligtelsen. Gentofte Kommune har, på trods af ordlyden i pkt. 2.2, 

endvidere ansvaret for rengøring og tilsvarende på de udendørs arealer, hvis sådan 

rengøring (oprydning) og tilsvarende er nødvendiggjort som følge af Formidlingscenter 

Garderhøjfortets (eller centerets gæsters) virke, eller såfremt sådan rengøring er 

nødvendiggjort som følge af, at Gentofte Kommune har anvendt fortet (herunder 

udendørsarealerne) til andre kulturelle formål, der naturligt kan finde sted på fortet end 

driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet.

2.4. Gentofte Kommune afholder omkostninger til driften af Formidlingscenter 

Garderhøjfortet i form af omkostninger til renovation, el, vand, varme og ABA 

brandalarm i henhold til særskilte målere i det omfang, sådanne er relevante. Der 

foretages aflæsning af særskilte målere pr. 1. januar 2016. Såfremt Garderhøjfonden 

konstaterer, at der på overtagelsesdagen er yderligere driftsomkostninger end 

ovennævnte, er parterne enige om at tage en loyal drøftelse af, hvilken part der skal 

afholde denne omkostning.

2.5. Bygningsarbejder på Garderhøjfortets fortkerne (Formidlingscenter Garderhøjfortet) 

kan kun gennemføres med Garderhøjfondens samtykke. 

2.6. Gentofte Kommune tillægges i aftalens løbetid eksklusiv brugsret med respekt af den i 

pkt. 2.8 anførte begrænsning til den etablerede udstilling vederlagsfrit til brug for 

driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet.

2.7. Gentofte Kommune forestår fra 1. januar 2016 driften af Formidlingscenter

Garderhøjfortet. Driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet skal ske i 

overensstemmelse med de strategiske perspektiver, der fremgår af bilag B. Gentofte 

Kommune har ret til at ændre og tilpasse udstillingerne, så de understøtter de strategiske 

perspektiver. Gentofte Kommune tilrettelægger i øvrigt selv sin drift, så den kan 

understøtte høj faglighed og sikker drift af Formidlingscenter Garderhøjfortet. Der er 

mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden enighed om, at Gentofte Kommunes 

tilrettelæggelse af driften for Formidlingscenter Garderhøjfortet skal ske således, at 

Formidlingscenter Garderhøjfortet holdes mest muligt åbent for offentligheden.
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2.8. Garderhøjfonden er berettiget til efter godkendelse fra Gentofte Kommune at anvende

Formidlingscenter Garderhøjfortet, når dette ikke benyttes af Gentofte Kommune.

Garderhøjfonden skal i så fald senest med 1 uges varsel fremsætte ønsket om sådan 

brug til Formidlingscenter Garderhøjfortets daglige leder, der på vegne af Gentofte 

Kommune kan godkende Garderhøjfondens ønskede brug. En sådan godkendelse kan 

ikke nægtes uden rimelig grund.

Formidlingscenter Garderhøjfortet har fortrinsret til afholdelse af 

betalingsarrangementer på Garderhøjfortet. Hvis Formidlingscenter Garderhøjfortet 

ikke er interesseret i at afholde et betalingsarrangement som Garderhøjfonden måtte 

ønske at afholde, kan Garderhøjfonden efter ovennævnte fremgangsmåde anmode om

tilladelse til afholdelse af det pågældende arrangement. Det påhviler Garderhøjfonden,

uagtet pkt. 2.3, at foretageoprydning (indvendig som udvendig) efter Garderhøjfondens

brug.

2.9. Gentofte Kommune forpligter sig til at understøtte følgende dele af Garderhøjfondens 

formål: gennem udstillinger eller på anden måde at anskueliggøre Danmarks og 

Europas krigshistorie og fortifikatoriske værker og at anvende fortet til andre kulturelle 

formål, der naturligt kan finde sted på fortet. Derudover kan Gentofte Kommune, 

såfremt det findes relevant og bæredygtigt, anvende fortet til andre kulturelle formål, 

der naturligt kan finde sted på fortet.

2.10. Gentofte Kommune er bekendt med de øvrige dele af Garderhøjfondens formål, 

herunder formålene om at fremskaffe midler til at restaurere fortet og at føre det tilbage 

til sit oprindelige udseende, samt at renovere og vedligeholde voldanlæggene og det 

øvrige område om fortet. Gentofte Kommune accepterer således, at Garderhøjfonden 

kan renovere og vedligeholde voldanlæggene og det øvrige område om fortet i aftalens 

løbetid. Garderhøjfonden kan i aftalens løbetid efter nærmere aftale med og accept fra 

Gentofte Kommune disponere over fortkerne m. v. med henblik på at restaurere fortet 

og føre dette tilbage til sit oprindelige udseende. Sådanne restaureringsarbejder skal 

gennemføres til mindst mulig gene for driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet.

Gentofte Kommune accepterer endvidere, at Garderhøjfonden er eneberettiget til at søge 

eksterne midler/finansiering til sådan restaurering, renovering og vedligeholdelse.

2.11. Parterne er enige om at arbejde for snarest og i videst muligt omfang at optimere 

forholdene vedrørende tilkørselsforhold, skiltning og parkering til Garderhøjfortet. 

2.12. Gentofte Kommune skal under driften af Formidlingscenter Garderhøjfortet efterleve 

alle offentlige forskrifter for driften. 
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2.13. Garderhøjfonden er i aftalens løbetid forpligtet til at opretholde og bekoste

ansvarsforsikring på udendørsarealerne.

Gentofte Kommune er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for 
enhver skade, Gentofte Kommune eller dennes ansatte måtte forvolde på bygninger eller 
inventar, ligesom Gentofte Kommune er ansvarlig for skader på gæster eller andre eller 
på ting tilhørende disse, der har adgang til Garderhøjfortet eller Formidlingscenter 
Garderhøjfortet, hvis skaderne er forårsaget af Gentofte Kommunes ansattes forsætlige 
eller uagtsomme handlinger eller undladelser. I givet fald skal Gentofte Kommune 
friholde Garderhøjfonden for eventuelle krav.

2.14. Formidlingscenter Garderhøjfortet skal fremadrettet anvende navnet/betegnelsen 

”Garderhøjfortet” i sit navn ved markedsføring. Formidlingscenter Garderhøjfortet er 

ikke forpligtet til at ændre eksisterende markedsføringsmateriale, herunder 

hjemmesider, m.v., der foreligger på overtagelsesdagen.

3. Ikrafttræden og opsigelse 

3.1. Driftsaftalen træder i kraft den 1. januar 2016.

3.2. De i nærværende aftale overdragne brugsrettigheder til fortkerne og udendørsarealer 

overdrages på de vilkår, at fortkerne og udendørsarealer stilles til rådighed, som de er og 

forefindes, og Garderhøjfonden garanterer i den forbindelse ikke for opfyldelse af 

offentlige forskrifter af nogen art. 

3.3. Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 6 måneders varsel.

3.4. Ved aftalens ophør skal Gentofte Kommune aflevere alt fysisk materiale vedrørende 

Formidlingscenter Garderhøjfortet som Gentofte Kommune måtte have i sin besiddelse 

til Garderhøjfonden. Gentofte Kommune har ophavsret til alt materiale udviklet af 

Gentofte Kommune, f.eks. skoleforløb osv. Gentofte Kommune skal endvidere ved 

aftalens ophør tilbagelevere fortkernen i den stand, som Gentofte Kommune overtog 

dette i ved aftalens start, medmindre der er sket bygningsarbejder i henhold til pkt. 2.5

og bortset fra almindeligt slid og ælde. Umiddelbart i tilknytning til

ikrafttrædelsesdagen (1. januar 2016) afholdes der ”indflytningssyn” med deltagelse af 

repræsentanter for henholdsvis Garderhøjfonden og Gentofte Kommune. Ved 

indflytningssynet udarbejdes der en indflytningsrapport, der med ord og billeder 

beskriver standen på fortkernen. Indflytningsrapporten, der underskrives af en 

repræsentant fra henholdsvis Gentofte Kommune og Garderhøjfonden, vedlægges 

nærværende aftale som bilag C.
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4. Økonomi

4.1. Der er mellem Garderhøjfonden, Realdania og Gentofte Kommune indgået aftale om, at 

Gentofte Kommune overtager den (rest-) garanti mod underskud stillet af Realdania på 

de vilkår, der fremgår af bilag D.

4.2. Der føres separate regnskaber for henholdsvis Formidlingscenter Garderhøjfortet

(varetages af Gentofte Kommune) og Garderhøjfonden (varetages af Garderhøjfonden). 

4.3. Garderhøjfondens regnskab udarbejdes i henhold til principperne i Årsregnskabslovens og 

skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Gentofte Kommunes regnskab 

for Formidlingscenter Garderhøjfortet revideres af en af kommunen udpeget revisor.

4.4. Garderhøjfonden afgiver halvdelen af det årlige overskud, der fremgår af 

Garderhøjfondens regnskab til Gentofte Kommunes drift af Formidlingscenter 

Garderhøjfortet. 

5. Samarbejdsforum

5.1. Til at understøtte og sikre dialogen omkring samarbejdet mellem Gentofte Kommune og 

Garderhøjfonden nedsættes et samarbejdsforum med henblik på gensidig orientering af 

parterne. Samarbejdsforummet består af følgende 5 medlemmer; formanden for 

Garderhøjfondens nævn, et medlem af Garderhøjfondens nævn, kulturchefen for 

Gentofte Kommune, et medlem udpeget af Gentofte Kommune, samt den daglige leder 

af Formidlingscenter Garderhøjfortet, der fungerer som sekretær for samarbejdsforum. 

Samarbejdsforum afholder minimum 4 årlige møder.

5.2. Såfremt to eller flere medlemmer af Samarbejdsforum ønsker indkaldt til ekstraordinært 

møde udover de i pkt. 5.1, skal disse medlemmer med mindst én uges varsel indkalde de 

øvrige medlemmer af Samarbejdsforum til et sådant møde. Ekstraordinære møder skal 

afholdes inden for tre uger efter, at der er indkaldt til møde.
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6. Garderhøjfondens Nævn

6.1. Gentofte Kommune er berettiget til at udpege en kommitteret, der deltager i de møder, 

som Garderhøjfondens Nævn holder. Den kommitterede har taleret, men ikke 

stemmeret. I tilfælde af inhabilitet eller drøftelse af interessekonflikter mellem fonden 

og Gentofte Kommune skal den kommitterede fra Gentofte Kommune vige pladsen. 

Gentofte, Charlottenlund, 

For Garderhøjfonden: For Gentofte Kommune:

__________________ _____________________

__________________ ______________________
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Kultur, Unge og Fritid – Gentofte Plan 2021 

VISION 

 

Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed 

 
BAGGRUND OG PERSPEKTIVER 

 

Fællesskaber har stor indflydelse på, hvordan man som menneske udvikler sig, dannes og forstår 

omverdenen. Ved at udvikle attraktive og varierede kultur-, unge- og idrætstilbud skaber vi rammer for 

fællesskaber, som borgerne kan deltage i og udvikle sig gennem. 

 
Gode faglige, personlige og sociale kompetencer giver børn og unge det bedste afsæt for resten af livet. 

Let adgang til faciliteter og et varieret udbud øger borgernes mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. 

 
Borgerne skal involveres og Gentofte Kommune skal fortsat udvikle borgernes muligheder for at 

engagere sig, til selv at tage initiativer og tage ansvar for sig selv og for hinanden i de fællesskaber, de 

indgår i. 

 
Kultur, Unge og Fritid arbejder efter en fælles vision og en række målsætninger for at udvikle et relevant, 

attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. 

 
Samlet set kendetegnes Kultur, Unge og Fritid af et tæt samarbejde med en lang række aktører, 

herunder en bred vifte af decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. 

Borgerinddragelse og tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid 

kan realisere de retningsgivende målsætninger og udvikle området til glæde for borgerne. 

 

Deltagere i fællesskaber 

Fællesskaber har stor indflydelse på det enkelte menneskes udvikling, identitetsdannelse og forståelsen 

af omverdenen. 

 
Kultur, Unge og Fritid arbejder med at skabe muligheder for, at borgerne kan deltage aktivt i kultur-,   

idræts- og fritidslivet og involveres som deltagere i fællesskaber, der kan understøtte det enkelte individs 

udvikling som menneske og aktiv borger. 

 
Kultur, Unge og Fritid spiller ligeledes en vigtig rolle i at give alle borgere uanset baggrund og 

forudsætninger mulighed for at blive aktive deltagere i nye og eksisterende fællesskaber. 

 
Børn og unge 

Kultur, Unge og Fritid har fokus på udvikling af børn og unges personlige, faglige og sociale 

kompetencer. Her spiller interessefællesskaber sammen med aktiviteter, der kan stimulere udviklingen af 

børn og unges kompetencer. 

 
Samarbejdet med dagtilbud og skole er helt centralt, hvis alle børn og unge skal have mulighed for at 

udvikle sig i mødet med kultur- og fritidstilbud som en del af deres hverdag. Principperne for Åben Skole 

skal stadig udvikles. Principper som understøtter kommunens ønske om at skabe en mere varieret og 
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virkelighedsnær skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele 

skoleforløbet 

 
Når Kultur, Unge og Fritid skaber værdifulde oplevelser for og med børn og unge, danner det samtidigt 

grobund for et varigt, aktivt engagement i kultur- og fritidslivet. 

 

Fleksibilitet og mangfoldighed 

Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel 

adgang til og udvikling af områdets faciliteter. Kultur, Unge og Fritid arbejder for at øge borgernes 

livskvalitet og antallet af gode leveår og sikre let og fleksibel adgang til motion for alle aldersgrupper. 

 
På baggrund af idræts- og bevægelsespolitikken GENTOFTE I BEVÆGELSE, arbejder Kultur, Unge og 

Fritid fortsat for at videreudvikle mulighederne for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen, med   

henblik på at alle borgere oplever et mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. I visionskommunesamarbejdet 

med Danmarks Idrætsforbund og DGI er der et særligt fokus på, sammen med idrætsforeningerne, at få 

flere borgere i bevægelse. 

 
Der er ligeledes i 2019 blevet nedsat et opgaveudvalg ”En Times Motion Dagligt”, der begyndte sit 

arbejde i september. Opgaveudvalget skal arbejde med at identificere faktorer, der kan motivere til mere 

fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages samt pege på 

potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. Opgaveudvalget 

afleverer dets anbefalinger i begyndelsen af 2021. 

 
Kultur, Unge og Fritid fortsætter arbejdet med at skabe synlighed om kulturtilbud, både de aktiviteter 

kommunen selv står bag men også det, der sker i f.eks. foreninger og kirker, så alle har enkle muligheder 

for at finde det, de søger. 

 
Mulighederne for selvbetjening skal udvikles, og borgerne skal generelt understøttes i selv at tage 

initiativer og bruge faciliteterne på egen hånd. 

 
Sammen om tilbuddet 

Kultur, Unge og Fritid skal fortsat udvikle borgernes muligheder for at engagere sig, herunder støtte op 

om borgernes egne initiativer og indsatser for at tage ansvar for sig selv og for hinanden i de 

fællesskaber, de indgår i. Kultur, Unge og Fritid skal samtidig sætte fokus på, hvordan der kan 

involveres flere frivillige i opgaveløsningen til gavn for både de frivillige og dem, de hjælper. 

På kulturområdet sker det under den ramme, som ’Sammen om kulturen’ – Gentofte Kommunes 

kulturpolitik sætter. Kultur, Unge og Fritid arbejder herunder i forlængelse af kulturpolitikkens vision og 

med at styrke de fire bærende kerneværdier: fællesskab, virkelyst, dannelse og mangfoldighed i 

områdets aktiviteter og via samarbejdet med de lokale kulturinstitutioner.  

Borgerne i Gentofte Kommune har i 2019 fået endnu større mulighed for at engagere sig med åbningen 

af Byens Hus – vi skaber sammen. Huset skal danne ramme om borgernes initiativer og virkelyst og 

være et sted, hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus. Et opgaveudvalg har konkretiseret 

visionerne for huset i anbefalinger til organisering, principper for daglig drift og brug samt i en 

økonomisk model, som nu idriftsættes.  

 
Kultur, Unge og Fritid har et løbende fokus på kvalitet og på at udvikle aktiviteter og rammer i dialog og 

samarbejde med borgerne. Om det er ønsket om at udvikle borgerdrevne aktiviteter, eksempelvis i form 
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af nye interessefællesskaber og begivenheder, eller foreninger, der har brug for en hjælpende 

administrativ hånd, indgår Kultur, Unge og Fritid i aktiv dialog med borgerne om sammen at skabe og 

realisere de ønskede tiltag. 

 
I forlængelse heraf arbejder Gentofte Kommune videre med at involvere borgerne i udviklingen af 

bibliotekerne som lokale kulturhuse bl.a. gennem et opgaveudvalg.  

 
Unges sundhed og trivsel 

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Kultur, 

Unge og Fritid samarbejder med aktører på tværs af Gentofte Kommune, for at alle unge i kommunen 

kan få en god start på voksenlivet gennem indsatser, der understøtter en ungekultur, der både er mental 

og fysisk sund. I den forbindelse er der nedsat et opgaveudvalg ”Unges Sundhed og Trivsel” i foråret 

2019. Opgaveudvalget skal komme med konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i 

Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets aflevering præsenteres i fjerde kvartal 2020. 

 

Til at styrke sundhed og trivsel hos den ældre del af ungemålgruppen blev indsatsen: ”Partnerskab med 

ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel” igangsat i juni 2019. Her arbejdes på tværs af 

ungdomsuddannelserne med udvikling af tilbud omkring mental sundhed og trivsel, alkohol, rygning, 

hash og andre rusmidler og desuden seksuel sundhed, køn og kultur samt sociale medier.  

 

I 2020 blev Gentofte Kommune udvalgt som en af 5 kommuner, der deltager i Sundhedsstyrelsens og 

Trygfondens 4-årige pilotprojekt ”Fælles om ungelivet”. Formålet med projektet er at sikre, at flere unge 

lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring 

unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. 

 

Til at styrke viden om unge i Gentofte Kommune og herigennem kunne målrette tilbud og indsatser 

indledtes i 2019 et samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU) om udarbejdelse af Gentofte 

Ungeprofil 2020. CeFU præsenterer den endelige rapport i første kvartal 2021. 

 

Unges demokratiske involvering 

 

Kultur, Unge og Fritid fortsætter udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK i et tværgående 

samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – de unge selv. De unges demokratiske 

involvering og engagement skal fortsat styrkes. I forlængelse af dette fortsættes inddragelsen af de unge 

brugere i det nye ungemiljø i Byens Hus – vi skaber sammen, ligesom demokratisk læring er en vigtig del 

af organiseringen omkring Musikbunkeren. Herforuden deltager unge i flere opgaveudvalg og involveres i 

flere igangsatte initiativer såsom Partnerskab med ungdomsuddannelserne, hvor elevrådene inddrages i 

udvælgelse og udfoldelse af tematikker, der arbejdes med på de enkelte uddannelsesinstitutioner og 

Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK, hvor unge inviteres med til møderne og gennem personlige 

beretninger øger deltagernes forståelse for den unges perspektiv. 

 

 

 
Digitalisering 

Den accelererende digitale udvikling er en af de største forandringskræfter i vores tid, og digitale 

teknologier fylder mere og mere. Dette stiller krav til professionelle kompetencer for at udnytte de 

digitale muligheder. Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et 

stort uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og 
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samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi. Kultur, Unge og Fritid skal således fortsat 

arbejde for, at digitale løsninger kan gøre det nemmere for borgerne at gøre brug af kommunens 

services, f.eks. gennem selvbetjening. 

 
Nye digitale muligheder som eksempelvis streamingtjenester forandrer borgernes kulturvaner og 

deltagelsesmønstre. 

Bibliotekerne er Gentoftes største kulturinstitution, og her er materialerne stadig et vigtigt 

omdrejningspunkt, hvor fokus er på at udvikle formidlingen af materialerne og hele tiden gentænke 

litteraturformidlingen for at udvikle og fastholde bibliotekernes relevans. Læselysten blandt danskerne 

er under forandring, og brugen af digitale medier som for eksempel lydbøger er i fremgang. Dette stiller 

krav til bibliotekerne om hele tiden at tilpasse sine tilbud til de ændrede kulturvaner. 

 
På fritidsområdet er digitaliseringen af foreningsplatformen implementeret, og foreningerne uploader 

deres ansøgninger om tilskud og lokaler. Det næste skridt er at udvikle en app, som foreningerne kan 

bruge til at booke og afbooke lokaler. For borgere, der ikke er organiseret i foreninger, er der via appen 

Wannasport mulighed for at se, hvor der er ledige lokaler og leje disse. 

 
Innovation 

Borgernes ændrede vaner og deltagelsesmønstre – og heraf ændrede forventninger til tilgængelighed og 

serviceniveau – kalder på fortløbende innovation og en omstilling af det kommunale mindset til nye 

samarbejdsformer. Et fokusområde de kommende år vil være at udvikle kultur-, unge- og fritidsområdet i 

samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører. Den politiske arbejdsform skal 

ikke bare præge politikudviklingen, men også arbejdet og samarbejdet i hverdagen, så velfærd i højere 

grad bliver noget, vi skaber sammen. 

 
Et muligt næste skridt på området bliver at innovere på driften af idrætsanlæg, hvor nye robotter, der 

f.eks. kan rengøre, opstrege fodboldbaner, slå græs og pleje kunstgræs, er på vej i en kvalitet, som lever 

op til de krav, som stilles af brugerne. Samtidig afprøves robotteknologi også i forbindelse med de puljer, 

borgerne kan søge til kultur- og idrætsaktiviteter. 
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KULTUR 

 

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af: 

 Gentofte Hovedbibliotek med Lokalhistorisk Arkiv og Tranen, samt fem bydelsbiblioteker i 

Ordrup, Gentofte, Dyssegård, Jægersborg og Vangede 

 Kulturskolerne 

 Festivalerne Kultur & Festdage, Golden Days Festival og GentofteNatten 

 Formidlingscenter Garderhøjfortet 

 Centralbiblioteket for Region Hovedstaden  

 Byens Hus – vi skaber sammen 

 

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:  

 Øregaard Museum  

 Gentofte Musikskole  

 Bellevue Teatret  

 Gentofte Kino 

 Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte 

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af ’Sammen om kulturen’ – Gentofte 
Kommunes kulturpolitik og anbefalingerne fra opgaveudvalget om Byens Hus – vi skaber sammen.  
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UNGE 

 

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af: 

 Musikbunkeren, som er et ungedrevet og kreativt fristed for unge musikere 

 Ungemiljøer i Byens Hus – vi skaber sammen og Vangede 

 DELTAGbilen, det mobile ungekontor 

 Programledelsen for EN UNG POLITIK 

 Partnerskab med Ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel 

 Pilotprojektet Fælles om ungelivet  

 

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med: 

 Headspace Gentofte, som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 
12-25 år 

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af EN UNG POLITIK. 
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FRITID 

 

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af: 

 Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark 

 

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af Idræts- og Bevægelsespolitikken, 

Folkeoplysningspolitikken, Facilitetsstrategien og Eventstrategien. 

 
I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter. Faciliteterne omfatter blandt 

andet: 

 50 haller, idrætslokaler og gymnastiksale  

 3 svømmehaller 

 3 ishaller 

 46 tennisbaner 

 15 spejderhytter 

 5 ridehaller og 5 udendørs ridebaner 

 58 boldbaner af forskellig størrelse, herunder 30 

kunstgræsbaner 

 En lang række klubhuse 

 

Herudover bidrager Kultur, Unge og Fritid til udviklingen af:  

 Fem idræts-GFO’er 

 Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen 

 Særlige idrætsgymnasieordninger på fire 

gymnasier/HF Fodboldklassen Fulton 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG BIBLIOTEKERNES 

VIDERE UDVIKLING SOM LOKALE KULTURHUSE

Revideret udkast til forelæggelse august 2020

1. BAGGRUND

Gentofte bibliotekerne har i en årrække været i gang med en udvikling fra traditionelle bibliotekstilbud til biblioteker 

med en bredere kulturhusprofil, der udover litteratur rummer musik, film, kunst, teater og lokalhistorie mv. 

Bibliotekerne som kulturhuse rummer derfor en lang række forskellige aktiviteter, der på hver deres vis bidrager til at 

fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Fællesskab og samskabelse har også stået centralt i udviklingen af bibliotekerne som kulturhuse. Bibliotekerne fungerer 

som kulturelle mødesteder for borgerne – et sted hvor man kan mødes eller hvor man bare kan være. Bibliotekerne har 

hvert år en lang række borgerskabte kulturarrangementer, og over 200 frivillige er tilknyttet bibliotekerne. Især 

bydelsbibliotekerne er søgt udviklet i et tæt samarbejde med de lokalsamfund, som de er placeret i.  Bibliotekerne er i 

dag på den måde kulturhuse, hvor man både selv kan skabe, og hvor man kan komme og nyde det andre har skabt.

2. FORMÅL

Formålet med opgaveudvalgets arbejde er at udarbejde et forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes videre 

udvikling som kulturhuse. Forslaget skal tage afsæt i Gentofte kommunes kulturpolitik ’Sammen om kulturen’, som blev 

udarbejdet af et opgaveudvalg, med visionen: ”Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv 

udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.” 

I kulturpolitikken lægges vægt på, at kultur skal skabe undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer. Der 

lægges i forlængelse heraf særlig vægt på, at børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag - både som en 

del af deres skole-, dagtilbuds- eller ungdomsuddannelsesliv og som en del af deres øvrige liv.   

I det videre arbejde på bibliotekerne er det en vigtig udfordring at sikre, at hovedbiblioteket og hvert af de fem 

bydelsbibloiteker udvikler sig dynamisk og i tæt kontakt med det, der optager borgerne i de respektive lokalområder 

samtidig med, at der er en fælles rød tråd i udviklingen af alle husene, og at sammenhængen mellem de forskellige huse 

overvejes. Bibliotekerne skal være med til at skabe levende bydele sammen med borgerne, erhverslivet, de lokale 

foreninger mv. 

Bibliotekerne indgår også i det samlede kulturlandskab i Gentofte, hvor sidste nye skud på stammen er ’Byens hus – Vi 

skaber sammen’. Bibliotekernes udvikling skal ses i sammenhæng med dette kulturlandskab, så de seks bibliotekshuse 

bidrager til mangfoldigheden i det samlede kulturtilbud i kommunen. 

3. UDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalget skal komme med et forslag til retning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse sammenholdt 

med  og i sammenhæng med kulturpolitkken. Og herunder:
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 Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv. 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte bibliotekerne. 
Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra andre typer kulturhuse og der skal 
tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre 
kulturelle genrer. 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker.

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at understøtte fællesskab, 
dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte Kommune.

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på bibliotekerne. Disse skal 
være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi 
skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i samskabelsen mellem borgere og kommune.

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i 

lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

 En borger med et aktivt engagement i et eller flere lokalsamfund f.eks. i foreningsaktiviteter

 En biblioteksbruger, der hyppigt bruger bibliotekerne til afhentning af bestilte bøger og som opholdssted

 En biblioteksbruger, der hyppigt deltager i bibliotekets arrangementsaktiviteter

 En biblioteksfrivillig 

 En borger med et stor kulturforbrug, der ikke i dag bruger biblioteket i nævneværdig grad

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en skolebestyrelse 

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en dagtilbudsbestyrelse 

 To unge under 25 år, gerne en der anvender biblioteket som studerende og en der ikke gør

 En professionel kulturproducent eller en kulturel iværksætter.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 

øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
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Udvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, kulturformidlere, videnspersoner mv., der ikke er 

medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere

de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

6. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i fjerde kvartal 2020 og afsluttes i tredje kvartal 2021.

7. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalg Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse vil 

der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

Der vil blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse

Annonce i Villabyerne Annonce

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu Fælles annonce i Gentofte Lige Nu september

Hjemmesider Gentofte.dk, kommunens kulturinstitutioners hjemmesider

Sociale medier
Gentofte Kommunes facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side, 
Gentoftes seks bibliotekers facebooksider, festivalsider (gentoftenatten, 
kulturogfestdage) etc.

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Plakater Plakater på biblioteker

Netværk Diverse netværk inkl. omkring kulturinstitutionerne og kulturkonsulenterne
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG BIBLIOTEKERNES 

VIDERE UDVIKLING SOM LOKALE KULTURHUSE

Oprindeligt udkast forelagt 18. maj 2020 

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Igennem en årrække har bibliotekerne i Gentofte Kommune været i gang med en udvikling fra traditionelle 

bibliotekstilbud til biblioteker med en bredere kulturhusprofil, der rummer en lang række forskellige aktiviteter, der på 

hver deres vis bidrager til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet i kommunen, som biblioteksloven 

foreskriver. Bogudlånet er fortsat en afgørende kerneydelse og understøttelse af læseglæde og læsefærdigheder står 

centralt i bibliotekernes arbejde, men udviklingen af bibliotekerne har repræsenteret et skifte fra fokus på et enkelt 

medie, bogen, til fokus på en opgave (oplysning, uddannelse, dannelse og kulturel aktivitet), der kan løses med mange 

forskellige greb og tilgange.

Fællesskab og samskabelse har i en årrække stået centralt i udviklingen af bibliotekerne. Bibliotekerne fungerer som 

mødested for borgerne – et sted hvor man kan mødes eller hvor man bare kan være. Bibliotekerne har hvert år en lang 

række borgerskabte arrangementer, og over 200 frivillige er tilknyttet bibliotekerne. Især bydelsbibliotekerne er søgt

udviklet i et tæt samarbejde med de lokalsamfund, som de er placeret i. Bibliotekerne er på den måde et sted, hvor 

man både selv kan skabe, og hvor man kan komme og nyde det andre har skabt.

Bibliotekerne rummer som kulturhuse udover litteratur også musik, film, kunst, teater, lokalhistorie mv., som skal 

forstås og udvikles ud fra deres egne forståelser og præmisser. Samtidig er der arbejdet med at skabe en sammenhæng 

til biblioteket, som har været set som en overordnet ramme, også for formidlingen af disse genrer.  

I 2018 fik Gentofte kommune sin første kulturpolitik ’Sammen om kulturen’, som blev udarbejdet af et opgaveudvalg. 

Visionen i kulturpolitikken lyder: ”Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler 

fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.” Kulturpolitikken rammesætter således 

bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse. Opgaveudvalget skal med afsæt i kulturpolitikken udarbejde et forslag 

til en samlet retning for bibliotekernes udvikling som kulturhuse.

I kulturpolitikken lægges vægt på, at kultur skal skabe undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer. Der 

lægges i forlængelse heraf vægt på, at børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag - både som en del af 

deres skole-, dagtilbuds- eller ungdomsuddannelsesliv og som en del af deres øvrige liv.   

I det videre arbejde på bibliotekerne er det en vigtig udfordring at sikre, at hovedbiblioteket og hvert af de fem 

bydelsbibloiteker udvikler sig dynamisk og i tæt kontakt med det, der optager borgerne i de respektive lokalområder

samtidig med, at der er en fælles rød tråd i udviklingen af alle husene og at sammenhængen mellem de forskellige huse 

overvejes. Bibliotekerne skal være med til at skabe levende bydele sammen med borgerne, erhverslivet, de lokale 

foreninger mv. 

Bibliotekerne indgår også i det samlede kulturlandskab i Gentofte, hvor sidste nye skud på stammen er Byens hus – Vi 

skaber sammen. Bibliotekernes udvikling skal ses i sammenhæng med dette kulturlandskab, så de seks bibliotekshuse 

bidrager til mangfoldigheden i det samlede kulturtilbud i kommunen. 

2. UDVALGETS OPGAVER
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Opgaveudvalget skal:

Komme med et forslag til udviklingsretning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse set i lyset af 

kulturpolitkken. Og herunder:

 Have fokus på hvordan forskellige generationer og herunder børn og unge møder bibliotekerne i deres 
hverdagsliv. 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte bibliotekerne. 
Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra andre typer kulturhuse og der skal 
tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og kulturhus-delen, som bl.a. indbefatter andre 
kulturelle genrer. 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker.

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at understøtte fællesskab, 
dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte Kommune.

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på bibliotekerne. Disse skal
være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af principperne Vi skaber sammen, som er udviklet af et 
opgaveudvalg og som rammesætter god adfærd i samskabelsen mellem borgere og kommune.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i

lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

 En borger med et aktivt engagement i et eller flere lokalsamfund f.eks. i foreningsaktiviteter

 En biblioteksbruger, der hyppigt bruger bibliotekerne til afhentning af bestilte bøger og som opholdssted

 En biblioteksbruger, der hyppigt deltager i bibliotekets arrangementsaktiviteter

 En biblioteksfrivillig 

 En borger med et stor kulturforbrug, der ikke i dag bruger biblioteket i nævneværdig grad

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en skolebestyrelse 

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en dagtilbudsbestyrelse 

 To unge under 25 år, gerne en der anvender biblioteket som studerende og en der ikke gør

 En professionel kulturproducent eller en kulturel iværksætter.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM
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Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 

øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, kulturformidlere, videnspersoner mv., der ikke er 

medlemmer af udvalget i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere

de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i fjerde kvartal 2020 og afsluttes i tredje kvartal 2021.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.
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Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 1                      

Udvalgsstatus 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

UDVALGSSTATUS 

Kultur 

Kulturlivet 

2. kvartal 2020 har stået i aflysningens tegn. Arrangementer, der er blevet aflyst, er: Kultur & Festdage, alle 

biblioteksarrangementer frem til 1. september, Sej, Sund og Sikker, Opera i det fri, gadeteaterfestival. COVID-19 har 

ændret forårets og sommerens kulturelle landskab. For bibliotekerne har det været muligt at rykke en lang række 

aktiviteter, så billethavere har fået besked om en ny dato direkte pr. mail.  

Åbning af bibliotekerne efter COVID-19 

Gentofte Hovedbibliotek åbnede den 18. maj for udlån og aflevering efter ni ugers nedlukning. Over 900 borgere gik 

gennem døren – heldigvis jævnt fordelt over dagen. Rigtig mange kom for at afhente reserveringer fra alle Gentoftes 

Biblioteker. Der blev også foretaget nye reserveringer – hele 5.417 på én dag. Blandt forberedelserne var opsætning af 

plexiglas ved informationsøen, fjernelse af møbler til ophold, børnebibliotekets legetøj og publikumspc’ere samt 

opsætning af håndsprit alle relevante steder. Den første uge var der en mindre begrænsning i åbningstiden.   

Fra den 27. maj åbnede bibliotekerne i Ordrup, Vangede, Gentoftegade og Jægersborg for udlån og aflevering og kun i 

den betjente åbningstid. Den 27. maj vendte Hovedbiblioteket endvidere tilbage til de sædvanlige åbningstider fra kl. 8 til 

kl. 20. En justeret retningslinje fra myndighederne gav mulighed for, at borgere nu godt kunne opholde sig på biblioteket 

og fx læse en avis. Dyssegård Bibliotek åbnede med begrænsninger i åbningstiden den 2. juni, da Dyssegårdsskolen også 

benytter arealerne. Fra mandag den 29. juni blev det muligt at åbne for selvbetjening i bydelsbibliotekerne. 

Bydelsbibliotekerne har åbent for selvbetjening alle ugens dage kl. 6-20 – normalt er der adgang til kl. 24. 

I nedlukningsperioden har biblioteket haft planlægnings-, formidlings- og kommunikationsopgaver. I nedlukningens første 

del blev der i digitale nyhedsbreve, på sociale medier samt på genbib.dk arbejdet med at formidle de mange digitale 

tjenester, man som borger og biblioteksbruger har adgang til. Det har givet en fordobling af brugen af fx e-reolen og 

filmstriben i forhold til samme periode 2019. Desuden blev der etableret telefonkonsultation med en litteraturformidler, 

som blev flittigt brugt. Endelig har der været fokus på at planlægge, implementere og kommunikere den trinvise åbning af 

bibliotekerne og deres services.   

 

Unge 

Ungemiljøet i Byens hus  

Ungemiljøet i Byens hus er nyetableret, og det er et meget centralt fokusområde at sikre, at et tilfredsstillende antal unge 

anvender tilbuddet. Derfor er der iværksat en række initiativer, herunder opsøgende arbejde, skolesamarbejder, 

planlagte forløb, husmøder og workshops i Ungemiljøet. Dette arbejde har været udfordret da også Ungemiljøet lukkede 

ned pga. Covid-19, men efter genåbningen er arbejdet med at øge kendskabet og antal brugere genoptaget. Under 

nedlukningen var Ungemiljøets medarbejdere ude på skolerne og hjælpe til med både undervisning og fritid. Selvom 

målgruppen var noget yngre end Ungemiljøets, blev perioden anvendt aktivt til at informere elever og lærere om 

Ungemiljøet samt til at lægge grunden til at danne relationer og samarbejder i både skole- og fritidsdel.  

Det tyder på, at faste aktiviteter, hvor alle er med, er en af vejene til at øge antallet af brugere, og dette er derfor indført. 

En fast aktivitet kan fx være ”Collect and create”, hvor de unge samler urter i skoven, tang ved vandet, fortæller historier 

rundt om bålet og spiller spil sammen. Det hele foregår under åben himmel og uden for de vante rammer og aktiviteter, 

som de unge normalt befinder sig i og deltager i. Der er også blevet oprettet et cykelværksted, hvor de unge kan komme 

og lære at lappe en punkteret slange, få smurt cykelkæden og give cyklen lidt kærlighed. De faste aktiviteter gør også, at 
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det har været muligt at overholde Covid19-retningslinjerne, og at de lidt mere sårbare unge har fået mere mod på at 

komme, da der har været en tydeligere ramme at indgå i.  

De faste aktiviteter suppleres af ungedrevne events og projekter, projekter med forskellige samarbejdspartnere samt 

skolesamarbejder. Ungemiljøet samarbejder pt. med Fremtidens Udskoling, skolerne i Gentofte, GRO SELV, Kunstcubator, 

headspace, Curarum, DGI, Gentænk, Arken, Karrieretanken, Unge-hjælper-unge, Musikbunkeren, Grønguide, 

Bæredygtighedsnetværket, Det fælles elevråd, Carl Knast og Roskilde Festival.  

Der er udarbejdet en aktivitetskalender, hvoraf man kan se de planlagte faste aktiviteter, events, projekter og 

skolesamarbejder. Aktivitetskalenderen opdateres og udsendes hver måned.     

Formen på skolesamarbejdet er justeret, så der nu i højere grad lægges vægt på, at de unge kommer ned i Ungemiljøet. 

Erfaringen er, at dette betyder, at nogle bliver i Ungemiljøet og kommer igen i deres fritid. Der har været dialog med alle 

skolerne om at samarbejde. Der er nu indgået aftale om samarbejder med Bakkegårdsskolen, Ordrup Skole, 

Dyssegårdsskolen, Hellerup Skole, Tranegårdskolen, Munkegårdsskolen, Ungdomsskolen og Skovgårdsskolen. På 

Bakkegårdsskolen er der aftalt fire temauger i efteråret for 7., 8. og 9. årgang. Ungemiljøets medarbejdere og leder har 

planlagt møder med de øvrige skoler i uge 32, hvor der vil blive udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler.  

Der er også indgået et samarbejde med den de af Fremtidens udskoling der er i Byens Hus, så nærheden mellem de to 

tilbud udnyttes. Der bliver desuden oprettet faste fritidshold med tilmelding i samarbejde med Ungdomsskolen, som 

løber hele året.  

Ungemiljøet har udarbejdet en kommunikationsstrategi ud fra de hidtil indhentede erfaringer. Strategien lægger vægt på, 

at der kommunikeres med de unge via sociale medier, især Instagram. Ungemiljøet er gået fra have 40 følgere på 

Instagram i midten af marts til pr. 1. juli at have 159 følgere. Der kommunikeres til forældrene via Aula og Facebook. 

Ungemiljøet har pr. 1. juli 705 følgere på Facebook.  

Hver måned udkommer der et nyhedsbrev indeholdende bl.a. Ungemiljøets aktivitetskalender, som sendes ud til alle 

folkeskolerne, BSKUF, SSP, vores interne såvel som eksterne samarbejdsparter. Aktivitetskalenderen lægges også på 

Instagram og Facebook hver måned.  

Der er stort fokus i Ungemiljøet på at udvikle relationer til og mellem unge. Et tiltag i den forbindelse er, at der hver uge i 

de første måneder holdes rundvisning og åbent hus i samarbejde med Headspace. Her kan unge og deres forældre 

komme og se huset, møde Ungemiljøets medarbejdere og høre om aktiviteterne. Det vil dertil være muligt at komme 

med ideer til aktiviteter. Når der kommer nye unge om aftenen, er de unge, der i forvejen er i Ungemiljøet, værter, så de 

nye unge mødes i øjenhøjde.  

Med hensyn til den ældre målgruppe af unge på 20-25 år bygges der videre på de gode initiativer fra Det Rullende Panel, 

som arbejder med Podcasts, og Kunstcubator, som er et kunst-talenthold.  

På baggrund af en dialog med de unge er det desuden besluttet, at åbningstiden indtil videre er justeret, så Ungemiljøet 

åbner kl. 14 i stedet for kl. 15, så man kan gå direkte fra skolen og over i Ungemiljøet.  

Fælles om ungelivet 
Gentofte Kommunes ansøgning om deltagelse i et fireårigt pilotprojekt ”Fælles om ungelivet” i samarbejde med 

Trygfonden og Sundhedsstyrelsen og fire øvrige kommuner (Odder, Sorø, Silkeborg og Ålborg) blev godkendt af 

Sundhedsstyrelsen i april 2020. Projektets formål er at medvirke til, at tobak, alkohol og øvrige rusmidler ikke skal være 

en naturlig del af de unges fællesskaber, at skabe et øget forældreengagement, at øge deltagelse i organiseret fritidsliv, 

samt øge kvaliteten af selvorganiseret fritidsaktiviteter. Pilotprojektet tager afsæt i forebyggende faktorer, har fokus på 

aktuelle lokale udfordringer og på at gøre forebyggelsesindsatsen målbar. 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Aktivitetskalender%20Efteråret%202020_ungibyenshus.pdf
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Målgruppen for projektet er elever fra grundskolens 7.-10. klasse og elever på ungdomsuddannelser. Fokus er på det 

store flertal af unge, som har få psykiske problemer og i udgangspunktet trives og har det godt med venner og familie. 

Projektet har også fokus på forældre, lokalsamfund og ungdomsuddannelser. 

Baggrunden for ønsket om deltagelse i projektet er bl.a., at det vil fungere som landingsbane for anbefalinger fra 

Opgaveudvalget for Unges Sundhed og Trivsels anbefalinger, medvirke til at skabe struktur samt øge kvalitet og evidens 

omkring iværksatte initiativer.  

Fritid 

Åbning efter COVID-19 

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med COVID-19 har også haft stor indvirkning på fritidsområdet. Arrangementer 
som mesterskabsaften, skole-OL, inspirationsdag for seniorer og lokale Royal Run-begivenheder er blevet aflyst eller 
flyttet til efteråret, og al aktivitet i foreninger og oplysningsforbund har været lukket ned. Det samme gør sig gældende 
for kommunens idrætsanlæg, udendørs træningsstationer og skateranlæg. 
 
Mandag den 11. maj åbnede kommunens idrætsanlæg for udendørs faciliteter til foreningerne. Tirsdag den 9. juni åbnede 
alle indendørs faciliteter for foreningerne på Gentofte Sportspark og i Kildeskovshallen på nær svømmefaciliteterne. 
Mandag den 15. juni åbnede svømmefaciliteterne delvist. De gældende retningslinjer betyder, at der er begrænsninger 
på, hvor mange der må være i bassinerne. Det er ikke muligt at benytte saunaer, koldvandsbassiner og legetøj. 
Babybassinet blev åbnet den 30. juni. 
 
Fritid har gennem perioden været i løbende kontakt med og givet sparring til foreninger og oplysningsforbund i forhold til 
gældende retningslinjer og hjælpepakker. På opfordring fra Kulturministeriet har Fritid fremrykket medlemstilskud til 
foreningerne og informeret oplysningsforbundene om, at de i 2020 vil få det samme tilskud, som hvis deres aktiviteter 
ville have været afholdt.  
 
Foreninger og oplysningsforbund er meget glade for at komme i gang igen og de har været gode til at følge 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt overholde forsamlingsforbuddet. Flere foreninger har dog valgt at afslutte 
sæsonen for undervisningsafdelingen pga. usikkerhed om, hvordan træningen kan afvikles i forhold til gældende 
retningslinjer, og fordi der kun er få undervisningsgange tilbage i sæsonen.  
 

Visionskommunesamarbejdet med Bevæg Dig For Livet  

Visionskommunesamarbejdet mellem Gentofte Kommune, Danmarks Idrætsforbund og DGI blev etableret i 2017, og 

løber til og med 2022. Målet er, at 79% af voksne og 90% af børn i Gentofte Kommune skal dyrke idræt, sport eller 

motion, samt at 45% af befolkningen skal være aktive i idrætsforeningerne.  

I april blev foreningstal for 2019 offentliggjort, og det viser, at Gentofte Kommune allerede i 2019 er nået målsætningen 

og andelen af borgere, der skal være foreningsaktive. Dog lider mange foreninger under COVID-19, og flere af de store 

idrætsforeninger forventer, at deres medlemstal reduceres markant. På det politiske styregruppemøde i ”Bevæg Dig For 

Livet” den 2. juni blev det derfor besluttet fortsat at arbejde med at understøtte nuværende målsætninger.  

Visionskommunesamarbejdet tænkes i tæt sammenhæng med arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, og 

den politiske styregruppe vil derfor besøge opgaveudvalget til et fællesmøde i oktober for at drøfte mulighederne og 

anbefalingerne for de kommende års arbejde.  

Flere indsatser under visionen er pt. sat på hold eller aflyst grundet COVID-19. Forventningen er, at mange af 

aktiviteterne igen er oppe at køre i løbet af de kommende måneder. De første er allerede i gang igen.  
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Det seneste måneder har fokus været at styrke samarbejdet om de tværgående indsatser på tværs af 

forvaltningsområder, og der har været møder med chefer og medarbejdere på de forskellige forvaltningsområder, der 

indgår i visionskommunearbejdet, og der er foreslået tværfaglige projekter. 

Indretning af klubhusfacilitet til organiserede og selvorganiserede svømmere ved Charlottenlund Strand 

Kommunalbestyrelsen bevilgede i Gentofteplan 2019 400.000 kr. til markering af svømmebaner mellem Charlottenlund 

Strand og Skovshoved Havn samt til indretning af en klubhusfacilitet og lockers. Formålet er at understøtte Skovshoved 

Triatlon Klub, Gentofte Svømmeklub samt selvorganiserede svømmere i udfoldelse af deres aktivitet i sommerhalvåret.  

Svømmebanen ved Charlottenlund Strand blev lagt ud i 2019 og giver sikkerhed for havsvømmere, så de ikke bliver ramt 

af kajakker og robåde.  

Klubhuset skal fungere som en social base før og efter svømmeaktiviteter. Klubhuset er indrettet i den hvide 

servicebygning i et lokale, der tidligere var iskiosk. Brugerne har døbt lokalet ”Vandslottet”. Vandslottet var klar til 

ibrugtagning den 4. juni 2020 og er blevet indviet.  

Der opføres også skabe (lockers) så badegæster, svømmere og andre idrætsudøvere har mulighed for at låse deres 

personlige ejendele inde. Disse lockers monteres på toiletbygningen på den sydlige ende af stranden og forventes klar til 

brug i slutningen af august måned.  

Medlemstal i klubber 
Figur 1 Medlemstal i idrætsklubber og spejdergrupper 

 

Som ovenstående tabel viser, har der været en fremgang på 8,4% i antallet af medlemmer af idrætsklubber siden 2017, 

mens antallet af medlemmer i spejdergrupperne har været på niveau de seneste tre år. 

Medlemstilskud 
Der er i år udbetalt administrations- og medlemstilskud til 53 idrætsklubber, 16 spejdergrupper, 8 kulturelle-/politiske 
foreninger og 3 kredse. I alt er der udbetalt 6.609.003 kr., hvilket er på niveau med sidste år.  

På tværs af Kultur, Unge og Fritid 

Sidste afrapportering på tidligere opgaveudvalg om Specialundervisning  

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 bilag 3 viser, hvordan der har været arbejdet med anbefalingerne fra det tidligere 

opgaveudvalg om Specialundervisning. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at anbefalingerne nu er bragt 

videre ind i arbejdet på området. Derfor vil dette være sidste afrapportering på det tidligere opgaveudvalg om 

Specialundervisning. 

Økonomisk rapportering  

Økonomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation til kommunerne frem til medio maj. Det er aftalt, at 

regeringen og KL drøfter en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret. I den økonomiske status 

indgår ikke coronarelaterede udgifter i det forventede regnskab. Tilsvarende er den foreløbige kompensation til 

kommuner heller ikke indregnet. Der er dog indarbejdet tillægsbevillinger vedrørende en række statslige tilskud 

vedrørende sommeraktiviteter og tilbageførsel af forældrebetaling besluttet af Kommunalbestyrelsen.  

Årstal Idrætsklubber Spejdergrupper 

2017 33.545 1.227

2018 34.926 1.196

2019 36.444 1.244
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KULTUR 

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution med samlet 732.918 besøgende i 2019 og 
698.316 besøgende i 2018.  

Nedenfor gives en status på 2. kvartal 2020 på henholdsvis det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne, det 

samlede antal udlån af fysiske materialer og udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.  

Figur 2 Besøgende på Gentofte Bibliotekerne 2018-2020 pr. måned

 

Besøgstallet for 2. kvartal 2020 er præget af COVID-19-nedlukningen. Besøgstallet falder med 133.387 besøg fra 2. kvartal 

2019 til 2. kvartal til 2020. Faldet skyldes både nedlukningen, men også den kun delvise genåbning i maj og juni, aflyst 

kultur- og aktivitetsprogram, samt at mange borgere stadig begrænser deres aktiviteter i det offentlige rum.  

Figur 3 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2018-2020 pr. måned   
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Det fysiske udlånstal er også i 2. kvartal præget af COVID-19-nedlukningen af bibliotekerne. Udlånstallet falder med ca. 
100.000 udlån fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal til 2020. Faldet skyldes både nedlukningen, men også den kun delvise 
genåbning i maj og juni, samt at mange borgere stadig begrænser deres aktiviteter i det offentlige rum. 

Figur 4 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2018-2020 pr. kvartal

 

Det fremgår af Figur 4, at antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben i 2. kvartal 2020 er 
væsentligt højere end 2. kvartal 2019. Stigningen skyldes, som i sidste kvartal, nedlukningen af bibliotekerne, og at 
digitale udlån i næsten hele perioden har været eneste mulighed for udlån. Gentofte Bibliotekerne har desuden i 
nedlukningsperioden satset massivt på formidling af de digitale tilbud. Fordoblingen af udlånet af e-bøger, netlydbøger og 
streamede film på Filmstriben opvejer ikke fuldt ud det faldende fysiske udlånstal. Den digitale ”samling”, som Gentofte 
Bibliotekerne stiller til rådighed for borgerne, dækker dog over en lang række andre services, der ikke kan opgøres 

kvartalsvist, og som derfor ikke er en del af denne afrapportering.  

Besøgstal i Gentofte Kino, på Øregård Museum og elevtal på Gentofte Musikskole 
Gentofte Kommune har i 1. og 2. kvartal 2020 modtaget årsberetninger med besøgstal fra Gentofte Kino, Øregård 

Museum og elevtal fra Gentofte Musikskole. Heri findes besøgstal/elevtal for de tre institutioner for de tre seneste år. De 

fremgår også af Tabel 1 og  

Tabel 2. 

 

Tabel 1 Antal besøgende i Gentofte Kino og på Øregård Museum 2017 - 2019  

 

Tabel 2 Antal elever på Gentofte Musikskole de seneste 2017- 2019 

  
 

De tre institutioners årsberetninger kan læses på politikerportalen under effekt og resultater Årsberetninger fra de tre 

institutioner.  

Antal besøgende 2017 2018 2019

Øregård Museum 14.087 18.132 20.406

Gentofte Kino 85.000 86.000 81.000

Elevtal - Gentofte Musikskole 2017 2018 2019

I  a lt 2.073 2.129 1.832

https://genbib.dk/e-materialer
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/kuf.aspx
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/kuf.aspx
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Tabel 3 Oversigt over bevillinger fra Kulturpuljen i 1. og 2. kvartal 2020 

 
Note: Opera i det fri d. 6. juni blev aflyst grundet COVID-19. Derfor er pengene ikke blevet bevilliget alligevel i 1. kvartal. 
 

Tabel 4 Oversigt over bevillinger fra Børnekulturpuljen i 1 og 2. kvartal 2020

 

Tabel 3 viser, at en overvejende del af Kulturpuljen i lighed med tidligere år er blevet brugt i 1. og 2. kvartal 2020. Der ses 

således en generel tendens fra år til år til, at Kulturpuljen modtager flest ansøgninger og bevilliger størstedelen af sine 

midler i 1. kvartal, og at bevillingerne så bliver færre i de følgende kvartaler.  

Kulturpuljen 1.954.500 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Børnekulturkonsulenten - Kultur og Bibliotek: forestillingen Fucking 

Åmål

72.000 kr. Stylelab Gallery: produktion af vægskulptur ifm. 

Dronningens fødselsdag - aflyst grundet COVID-19 3.300 kr.

Grøn Opera: koncertrække i foråret 30.000 kr. Rotary Klub: koncert i Messiaskirken 8.000 kr.

Borgermedlemmer af Opgaveudvalget: om 

Arkitekturpolitikarrangementsrække om Jægersborg Bibliotek

7.500 kr. Bellevue Teater: oprindeligt fire arrangementer som endte 

med en koncert grundet COVID-19 20.000 kr.

Byens Symfoni: symfonikoncert 2.905 kr. Lokal Historisk Arkiv: afvikling af Golden Days 2020 50.000 kr.

Børnekulturkonsulenten - Kultur og Bibliotek: forestillingen Blæst 64.000 kr. Gentofte Bibliotekerne: voksenarrangementer i 2020 250.000 kr.

Åbne Døre i Gentofte: 25 års jubilæum 9.500 kr. Gentofte Lokalhistoriske Forening: udgivelse af publikation 

om Jægersborg 10.000 kr.

Gentofte Concert Band: nytårskoncert 26. januar 2020 5.000 kr. Klaverfabrikken: 36 gårdkoncerter på plejehjem 36.000 kr.

Gentofte Concert Band: to workshops og en afsluttende koncert 10.000 kr. Bellevue Teater: seks gange morgensang på Bellevue Strand 15.000 kr.

Kultur og Bibliotek: afholdelse af GentofteNatten 350.000 kr. Teater Randezvous: to teaterforestillinger 31.000 kr.

Christians IV Vokalensemble: afholdelse af to koncerter 25.000 kr. Hellerup Kammermusikforening: kammermusikforeningens 

virksomhed i sæsonen 2020/21 50.000 kr.

Gentofte Jazzklub: afholdelse af syv koncerter i Byens Hus i 2020 22.667 kr. Kultur og Oplevelser: CPH:DOX på tour i Gentofte 2020 39.000 kr.

Romoush/Organfraser: afholdelse af koncert i Byens Hus 5.000 kr. Vangede Venner: Vangede Festival 2020 9.000 kr.

Kultur og Bibliotek: Børnekulturpuljen 250.000 kr. Søborg Motetkor: opførelse af Bach Juleoratorium i Ordrup 

Kirke, december 2020 25.000 kr.

Gentofte Kunstskøjteløberforening: gallashow 10.000 kr. Messiaskirken: koncertserie i efteråret 2020 30.000 kr.

Gentofte Kino: syv filmarrangementer i 2020 150.000 kr.

Kunstcubator: gæstelærer i det første undervisningsår 20.000 kr.

Vangede Kirke: kunstudstilling i kirken fra august til november 25.000 kr.

Kultur og Oplevelser: Opera i det fri 136.670 kr.

Gentofte Musikskole: Gentofte Musikfestival 51.500 kr.

Bevillinger 1. kvartal 1.246.742 kr. Bevillinger 2. kvartal 576.300 kr.

Tilbage 707.758 kr. Tilbage 268.128 kr.

Børnekulturpuljen 388.000

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Sangbue: Otte besøg med sang og dans på tværs af Troldemosen og 

Villa Maj med musiker Yasmin Elvira Stenholdt 16.921 kr.

FACETØJE: Huskunstnerprojekt med billedkunstner Pernille 

Bøggild, tre 1. klasser og ViTo-klassen fra Bakkegårdsskolen 9.000 kr.

Hvalens sang:Tre forestillinger af Teatret OM på HB spillet for tre 

klasser fra Bakkegårdsskolen og Hellerup Skole 16.600 kr.

SANKT HANS KONCERT: Trioen Musikflyveren afholder 

koncert for børnefamilier på Hovedbiblioteket 7.500 kr.

Genklange: Program for 2020 med otte interaktive klassiske 

koncerter formidlet for ca 320 to-syvårige og deres familier på HB

29.000 kr.

PÅ SPORET AF ENGLE: 15 workshops for 1. - 3. kl. på GK 

skoler med Folkekirkens Skoletjeneste og scenograf Eva 

Wendelboe 16.800 kr.

Mere Lys: Opbygning af udstilling i Ordrupgaards park med 

billedkunstner Rune Fjord samt elever fra projektets tre skoler 21.600 kr.

Tango Cats: Tangokoncert i relation til læringstema om tangomusik 

for elever og familier fra Musikskolen på HB 5.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 89.121 kr. Bevillinger 2. kvartal 33.300 kr.

Tilbage 298.879 kr. Tilbage 265.579 kr.



Gentofte Kommune                                                                                                                       11. august 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 8                      

Kultur 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

I 1. og 2. kvartal 2020 er der tildelt ca. 35.000 kr. mindre end i 1. og 2. kvartal 2019. Umiddelbart er beløbet ikke i en 

størrelsesorden, som giver anledning til at konkludere, at COVID-19-nedlukningen har haft en væsentlig påvirkning på 

ansøgningerne til Kulturpuljen. Dog er enkelte arrangementer blevet aflyst eller ændret som følge af COVID-19. Det er 

heller ikke muligt at vide, hvor mange potentielle kulturarrangementer og projekter, der er blevet opgivet eller udsat som 

følge af COVID-19, inden de havde nået at søge Kulturpuljen.  

Børnekulturpuljen har som udgangspunkt en ramme på 138.000 kr. og suppleres med 250.000 kr. fra Kulturpuljen. 

Bevillingerne i 1. og 2. kvartal 2020 fremgår af Tabel 4. Det bevilligede beløb er ca. 155.000 lavere end i 2. kvartal 2019.  

Forklaringen kan delvist findes i, at en del projekter er blevet udsat som følge af COVID-19-nedlukningen. Det forventes 

derfor, at der vil blive givet flere bevillinger i årets sidste to kvartaler.  

 

ØKONOMISK STATUS 
 

Driftsudgifter 

 

Det oprindelige budget udgør 62,3 mio. kr. og det korrigerede budget 60,7 mio. kr.  Forskellen består primært af 

overførsel af driftsudgifter på 2,1 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 

2019. Der er tilført 0,5 mio. kr. til budgettet i forbindelse med, at kommunerne overtager ansvaret for en række opgaver 

vedrørende det fælles nationale bibliotekskatalog fra staten pr. 1. januar 2020.  

 

Der søges om tilbageførsel af budget for 2019 og 2020 fra Gentofte Ejendomme til Garderhøjfortet som en teknisk 

omplacering på 0,06 mio. kr. som følge af ophør af en driftsaftale mellem Gentofte Ejendomme og Garderhøjfortet pr. 

31.12.2018. Der søges en teknisk omplacering fra den centrale barselspulje på 0,055 mio.kr.   

 

Det forventede regnskab ekskl. coronarelaterede udgifter udgør 60,8 mio. kr. Budgettet forventes hermed overholdt. 

  

Kultur

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 31400 62,3 60,7 23,8 0,1 60,8

Samlede driftsudgifter 62,3 60,7 23,8 0,1 60,8

Afvigelse

Afvigelse i procent af korrigeret budget

0,0

0,0%
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UNGE 

Ungeområdet dækker det tværgående samarbejde om EN UNG POLITIK samt driften af Ung Fritid og Ungekultur, der fra 

august 2019 er lagt sammen til Unges Frie Tid.  

Ungekultur 

Figur 5 Antal medlemmer i musikbunkeren 2018-2020 pr. måned

 
 

Figur 5 viser, at antallet af medlemmer i Musikbunkeren i 2. kvartal 2020 er lidt færre end i 2. kvartal 2019. Der er 

igangsat et tiltag for at tiltrække flere brugere til Musikbunkeren, hvor man især forsøger at øge antallet af kvindelige 

brugere. Fordelingen blandt Musikbunkerens aktive medlemmer er i juni 2020 anslået til at være 17% kvinder (svarende 

til 33 medlemmer) og 83% mænd (svarende til 160 medlemmer). Fordelingen svarer omtrent til normalfordelingen inden 

for rytmisk musik i Danmark. 

 

Tabel 5 Oversigt over bevillinger fra Ungepuljen 1. og 2. kvartal 2020  

 

Der har ikke været bevillinger fra Ungepuljen i 1. og 2. kvartal. Der er planlagt en indsats for at gøre puljen mere synlig 

over for de unge. Indsatsen vil blive gennemført i sommeren og efteråret. 

 

 

Ungepuljen 43.000 kr.

1. kvarta l Kr. 2. kvarta l Kr.

Ingen 0 kr. Ingen 0 kr.

Bevillinger 1. kvartal 0 kr. Bevillinger 2. kvartal 0 kr.

Tilbage 43.000 kr. Tilbage 0 kr.



Gentofte Kommune                                                                                                                       11. august 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 10                      

Unge 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

ØKONOMISK STATUS 
 

Driftsudgifter 

 

 

Det oprindelige budget udgør 11,0 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 10,0 mio. kr. Forskellen består dels af 

overførsel af driftsudgifter på 1,1 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 

2019, og dels genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,1 mio. kr. Det forventede regnskab, ekskl. de coronarelaterede udgifter, 

svarer til det korrigerede budget som hermed forventes overholdt. 

 

  

  Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 31390 11,0 10,0 4,4 0,0 10,0

Samlede driftsudgifter 11,0 10,0 4,4 0,0 10,0

Afvigelse

Afvigelse i procent af korrigeret budget

0,0

0,0%
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FRITID 

Figur 6 Besøgende i Kildeskovshallen 2018-2020 pr. måned  

 

COVID-19 har haft stor indflydelse på besøgstallet i svømmeafsnittet i Kildeskovshallen. Svømmeafsnittet blev først åbnet 

den 15. juni, og de gældende retningslinjer i forhold til COVID-19 betyder, at der er begrænsninger på antal besøgende i 

de forskellige bassiner. Nedlukningen og den begrænsede genåbning vil få betydning for den samlede indtægt i Gentofte 

Kommunes Idrætsanlæg (GKI) i 2020, hvor svømmeafsnittet er den største indtægtskilde. Umiddelbart vil det betyde, at 

GKI vil opleve et merforbrug i 2020.  

Tabel 6 Oversigt over puljer fritid 1. og 2.kvartal 2020 

 

 

 

Eliteidrætspuljen 150.000 kr.

1. kvarta l Kr. 2. kvarta l Kr.

Gentofte Svømmeklub Flandern Cup 8.000 kr.

Gentofte Vol ley - kvinders  l igakamp 20.000 kr.

Gentofte Rul leskøjteklub- Europacup 

for klubhold 20.000 kr.

Gentofte Rul leskøjteklub- 

Europacup for klubhold. 

AFLYST pga. COVID 19.

Derfor ti lbageført fra  1. kvarta l -20.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 48.000 kr. Tilbageført 2. kvartal -20.000 kr.

Tilbage 102.000 kr. Tilbage 122.000 kr.

Eventpuljen 150.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Kidsvolley - Gentofte Volley 20.000 kr. Ingen

Strandvejsløbet - Gentofte Løbeklub 15.000 kr.

Issvømning - Skovshoved Havn 20.000 kr.

Gentofte Atletikklub - skole-ol

Bevillinger 1. kvartal 55.000 kr. Bevillinger 2. kvartal 0 kr.

Tilbage 95.000 kr. Tilbage 95.000 kr.
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Klubrumspuljen 2.000.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Sportsrideklubben - Motorsave m.m.

10.562 kr.

Bellevue SUP & SURF Solsejl til 

fredet bygning 6.720 kr.

GVI - Traktor til kunstgræs 237.265 kr. HIK Padelbane 271.600 kr.

Hellerup Dameroklub - Opvaskemaskine

25.900 kr.

Gentofte Tennisklub 

Styrketræning 26.451 kr.

Gentofte Svømmeklub - Skabe + 

kontormøbler 27.555 kr.

Skovshoved Vandskiklub Maling 

og inventar 8.960 kr.

Hellerup Sejlklub - 2 waszp + stole + brugt 

båd 110.043 kr.

Gentofte Fodboldakademi 20 

mål + udstyr 14.430 kr.

Gentofte Dartklub - Terrasse + dør + 

borde-bænke 14.896 kr.

Gentofte Fodboldakademi tre 

pavilloner 7.217 kr.

Gentofte Stars - Skabe

62.633 kr.

Kongelig Dansk Yachtklub to 

waszp-joller 95.201 kr.

Gentofte Kunstskøjteløberforening - Sele 

til rotator 4.178 kr.

Syv klubber i Palladium Fælles 

styrketræning 66.065 kr.

Gentofte Kunstskøjteløberforening - 

Spinner 3.495 kr.

Skovshoved Undersøiske Gruppe - 

Kortplotter til dykkerbåd 8.960 kr.

Bevillinger 1. kvartal 505.487 kr. Bevillinger 2. kvartal 496.644 kr.

Tilbage 1.494.513 kr. Tilbage 997.869 kr.

Spejderrumspuljen 250.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

1. Klampenborg - LED-belysning på 

grunden 4.213 kr.

Ingen

1. Gjentofte - grill til madlavning 1.842 kr.

1. Klampenborg - arbejdsredskaber til 

lejraktiviteter 3.228 kr.

1. Klampenborg - rafter 6.720 kr.

Havmændene - stativ og cockpit 16.611 kr.

Charlottenlund Gruppe - KFUM - 4 lang 28.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 60.614 kr. Bevillinger 2. kvartal 0 kr.

Tilbage 189.386 kr. Tilbage 189.386 kr.

Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 

folkeoplysning 169.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Ingen 0 kr.

Gentofte Volley. Indsats på 

gymansierne i forhold til at få 

flere til at være aktive 30.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 0 kr. Bevillinger 2. kvartal 30.000 kr.

Tilbage 169.000 kr. Tilbage 139.000 kr.
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Note: Bevillingerne til Puljen for talentudviklingsmiljøer viser ikke det faktiske nettobeløb, da udvalgte bevillinger fratrækkes art 5,9 moms, hvorfor 

det ser ud til, at der er bevilget mere end det faktisk bevilgede beløb.  

Igen i 2. kvartal har der været ansøgninger for mere end 1 mio. kr. i klubrumspuljen, så det har været nødvendigt at 

prioritere blandt ansøgerne. Fritid har modtaget ganske få ansøgninger til områdets øvrige puljer, hvilket i forhold til elite- 

og eventpuljerne kan tilskrives COVID-19.  Foreningslivet har været lukket ned, og der er ikke blevet afholdt lokale, 

nationale og internationale stævner eller mesterskaber.  

 

ØKONOMISK STATUS 
 

Driftsudgifter 

 

 

Det oprindelige budget udgør 79,3 mio. kr. og det korrigerede budget 75,7 mio. kr. Forskellen består primært af 

overførsel af driftsudgifter på 2,3 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 

2019. Det forventede regnskab, ekskl. de coronarelaterede udgifter, svarer til det korrigerede budget som hermed 

forventes overholdt. 

 

Regeringen har lavet en aftale om sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i 2020 i forlængelse af Covid-19. 

Der er afsat en samlet pulje på 200 mio. kr. og Gentoftes andel af puljen udgør 3,1 mio. kr. Der søges om en 

tillægsbevilling til afholdelse af henholdsvis udgifter og indtægter på 3,1 mio. kr.  

Puljen for talentudviklingsmiljøer 120.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

SISU 3.700 kr. Hellerup Kajakklub - i proces 60.000 kr.

Gentofte Rideklub 30.000 kr.

Skovshoved Roklub - i proces 10.000 kr.

Gentofte Volley - i proces 30.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 73.700 kr. Bevillinger 2. kvartal 60.000 kr.

Tilbage 46.300 kr. Tilbage -13.700 kr.

Talentudviklingspuljen 150.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Talentudviklingsprojekt 2020 150.000 kr. Ingen

Bevillinger 1. kvartal 150.000 kr. Bevillinger 2. kvartal 0 kr.

Tilbage 0 kr. Tilbage 0 kr.

Fritid

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 31380 79,3 75,7 45,6 0,0 75,7

Samlede driftsudgifter 79,3 75,7 45,6 0,0 75,7

Afvigelse

Afvigelse i procent af korrigeret budget

0,0

0,0%
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ANLÆGSSTATUS 
 

Økonomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation til kommunerne frem til medio maj. Det er aftalt, at 

regeringen og KL drøfter en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret. I ovenstående økonomiske 

status indgår ikke coronarelaterede udgifter i det forventede regnskab. Tilsvarende er den foreløbige kompensation til 

kommuner heller ikke indregnet. Der er dog indarbejdet tillægsbevillinger vedrørende en række statslige tilskud 

vedrørende sommeraktiviteter og tilbageførsel af forældrebetaling besluttet af Kommunalbestyrelsen.  

 

Anlæg 

 

 

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 16,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 43,8 mio. kr., som det 

forventes at søge genbevilget til 2021.  

 

  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 44,6 60,4 3,6 16,5
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Kultur

Oprindeligt budget 62,3

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -2,1

27-04-2020 Genbevilling Service 0,3

27-04-2020 Tillægsbevilling Service 0,5

31-08-2020 Tillægsbevilling Service -0,3

Korrigeret budget 60,7

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

31-08-2020 Teknisk omplacering Service 0,1

31-08-2020 Teknisk omplacering Service 0,1

Forventet regnskab 60,8

Unge

Oprindeligt budget 11,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -1,1

27-04-2020 Genbevilling Service 0,1

31-08-2020 Tillægsbevilling Service 0,0

Korrigeret budget 10,0

Forventet regnskab 10,0

Fritid

Oprindeligt budget 79,3

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -2,3

27-04-2020 Genbevilling Service -0,1

31-08-2020 Tillægsbevilling Service -1,2

Korrigeret budget 75,7

Forventet regnskab 75,7

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte 

bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens 

datoerne for genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. 

angives som 0,0 mio. kr.

Kultur- og Børnepuljen overført til anlæg
Genbevilling fra 2019 til 2020

Fælles nationalt bibliotekskatalog

Ændret pris- og lønfremskrivning

7. august 2020

Budgetudvikling

Tilbageførsel til Garderhøjfortet pga. driftsaftaleophør

En Ung Politik overført til Anlæg

Genbevilling fra 2019 til 2020

Ændret pris- og lønfremskrivning

Overførsel fra central barselspulje

Klubrumspulje overført til anlæg

Ansøgt genbevilling fra 2019 til 2020

Ændret pris- og lønfremskrivning

1 af 1
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Afsluttende Opfølgning på opgaveudvalget Specialundervisning 2020-2 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 26. februar 2018 

Reference til stående udvalg: Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Med afsæt i Strategi for fællesskaber og visionen Læring uden 

Grænser skulle udvalget undersøge og beskrive dilemmaer i folkeskolens fællesskaber og tilvejebringe 

anbefalinger til håndtering af disse dilemmaer. 

Opfølgning august 2020

Med udgangspunkt i en beskrivelse af de væsentligst dilemmaer, som forældre og elever oplever, når 

fællesskaberne på folkeskolerne udfordres, vedtog opgaveudvalget en række anbefalinger til, hvordan 

håndteringen af disse dilemmaer kunne omsættes til en vifte af handlemuligheder. 

Dertil blev et handlingskatalog udarbejdet med det formål, at forvaltningen kunne skabe en fælles struktur og 

rammer for, at de syv anbefalinger kunne realiseres: 

1. Sikre brugen af specialpædagogiske kompetencer på tværs af skoler

2. Sikre et fælleskommunalt ansvar for, at vi har plads til alle børn, der kommer tilbage til almenområdet 

fra specialtilbud

3. Understøtte samarbejdet med elevråd og mellem elevråd i Det fælles elevråd

4. Skabe en tydelig fælles tilgang til processen i overgange

5. Opdatere skolebestyrelsers kompetencer til arbejdet med fællesskaber og specialundervisning

6. Sikre et bredt fokus på arbejdet med specialundervisning via et advisory board eller lignende

7. Understøtte muligheden for et forældreforum for forældre til børn med særlige behov

Herunder er opridset de væsentligste tiltag, der har været iværksat på baggrund af de syv overordnede 

anbefalinger siden vedtagelsen i februar 2018.

Vejlederteam på tværs af skolerne (1): 
Kommunalbestyrelsen afsatte 5,7 mio. kr. til specialundervisningsområdet i budget 2019-2020. Der var blandt 
andet et ønske om at etablere det vejlederkorps, som var blandt opgaveudvalgets anbefalinger. 

1. august 2019 begyndte det nyetablerede vejlederteam arbejdet med at tilbyde vejledning inden for 
specialpædagogiske problemstillinger på kommunens folkeskoler. Teamet samarbejdet tæt med lærere og 
pædagoger og i alle forløb tages der udgangspunkt i metoden co-teaching. Vejlederteamet består af to 
fuldtidsstillinger fordelt på én fuldtidsstilling og tre interne deltidsstillinger. Vejlederteamet er nu forankret på 
Ordrup Skole, men har i løbet af sidste skoleår været i dialog med alle skoler.

Kompetenceløft (1+2):
I august 2019 blev der afholdt to dages kompetenceløft for al pædagogisk personale på alle skoler.
Kompetenceløftet var en opfølgning på skolernes arbejde med redskabet Fællesskabsmodellen. 



2

I foråret 2020 er der ligeledes igangsat et kompetenceløft for alle medarbejdere på tværs af kommunens 
specialtilbud, der er placeret i tilknytning til almenskolerne. Kompetenceløftets omdrejningspunkt er 
medarbejdernes efterspørgsel af supervision. Grundet Covid-19 forventes opstart med medarbejderne i 
efteråret 2020.

Med fokus på det tværfaglige samarbejde mellem PPR, Børn og Familie og Skolevisitationen er der planlagt et 
fælles kompetenceløft i efteråret 2020 med henblik på at sikre en tydelig, koordineret og faglig 
revisitationsproces for de børn, der er skoleplaceret i eksterne skole-/dagbehandlingstilbud. (jf. anbefaling 2)

Gruppeordning til udskolingselever med autisme (2):
I Gentofte Kommune skal alle børn og unge have et skoletilbud, der sikrer deres muligheder for at kunne tage 
en ungdomsuddannelse. Jf. Folkeskoleloven betyder det, at eleverne skal tilbydes fuld fagrække. For at 
imødekomme dette flytter gruppeordningen til udskolingselever med autisme fra Gentofte Skole til 
Ungdomsskolen fra skoleåret 2019/2020.

Formålet med det nye tilbud til udskolingselever er ydermere at give eleverne mulighed for at spejle sig og 
indgå i et ungdomsmiljø, der på sigt gør dem klar til en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har et tæt 
samarbejde med Gentofte Studenter Kursus (GSK), som tilbyder en linje til unge med autisme. 

Tilbuddet åbnede 1. oktober 2019 i nyistandsatte lokaler på Ungdomsskolen. 

Inkluderende skoletilbud på Ordrup Skole (2):
I forbindelse med skolestart 1. august 2020 etableres et nyt specialtilbud på Ordrup skole for en gruppe af 
skolestartere med særlige behov. Tilbuddet er etableret med udgangspunkt i, at der opleves behov for særlige 
skoletilbud med stærk tilknytning til det almene miljø. Det inkluderende skoletilbud oprettes med henblik på 
at sikre deltagelsesmuligheder i fællesskaberne i almenmiljøet samt for at kunne imødekomme børnenes 
særlige behov inden for kommunen.

Tilbageslusning (2):
Der er afsat midler til at understøtte skolernes arbejde med at sikre en god opstart i det almene skoletilbud 
for de elever, der tilbagesluses fra et specialtilbud. Der er ligeledes i efteråret 2019 udarbejdet en fælles 
procedure for tilbageslusning på tværs af skole og forvaltning for at sikre en tryg overgang for både elever og 
deres forældre. 

Samarbejdet omkring tilbageslusning af elever til almenområdet har fortsat stor opmærksomhed i både 
forvaltning og på de enkelte skoler.

Samarbejdet med elevråd og mellem elevråd (3): 

”Det fælles elevråd” er stærkt. Gentofte Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Danske
Skoleelever. Vi samarbejder om at være ’elevvenlig kommune’ – et initiativ for de kommuner, der gerne vil 
gøre noget ekstra for elevdemokratiet. Elevernes stemme og samarbejdet med det fælles elevråd er centralt i 
arbejdet med fællesskaber og trivsel, og eleverne har blandt andet fremlagt et oplæg i skolelederforum den 
21. februar 2020 med fokus på trivsel.

Overgang til skole for børn med særlige behov (4): 

Der sigtes efter en tidlig koordineret indsats mellem dagtilbud, Skolevisitation og PPR med henblik på at sikre 
en god og tryg skolestart for børn med særlige behov. Dette gøres ved et tæt samarbejde, Skolevisitationens 
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besøg i dagtilbud og en fælles procedure for indstilling til specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand ved skolestart. 

Skabe en tydelig fælles tilgang til processen i overgange (4):

Skoler og dagtilbud har etableret et forpligtende samarbejde om en sammenhængende overgang fra 
børnehave til skole. Fælles principper skal bl.a. sikre, at den rette viden om alle børn bidrager til de bedste 
rammer for det enkelte barns skolestart. Der er udarbejdet en folder og en film rettet mod forældre og deres 
centrale rolle.

Skolebestyrelsers viden og kompetencer (5):

I november 2018 blev der afholdt et fælles arrangement for alle skolebestyrelser for at øge viden og 
kompetencer i arbejdet med fællesskaber og specialundervisning. Som opfølgning på arrangementet har ”Det 
faste udvalg for fællesskaber” tilbudt besøg, sparring og støtte til alle skolebestyrelser. Udvalgets opgave er 
netop at sætte fælles retning for indsatsområdet på tværs af skolerne og med et kommende samarbejdsmøde 
med Børn og Familie, PPR og Dagtilbud planlægges de næste skridt i arbejdet med en fælles retning for 
skolernes fællesskaber.

Alle skolebestyrelser er tilbudt hjælp til udarbejdelse af skolens principper for Fællesskaber, og der er tiltag på 
vej, så de nye skolebestyrelser tilbydes et kompetenceløft med henblik på at klæde dem på i forhold til deres 
fortsatte arbejde med Fællesskaber.

Advisory board (6):

Det samlede skoleområde har et advisory board, der rådgiver skolechefen/skoleområdet. Advisory boardet 
har løbende haft fokus på opgaveudvalgets anbefalinger og fællesskaber som tema, og det har derfor været 
vurderingen, at der ikke har været behov for at oprette et særligt advisory board for at sikre et bredt fokus på 
specialundervisning.

Forældreforum for forældre til børn med særlige behov (7):

Der har været afholdt møde med Frivilligcenter Gentofte og skolens ledelser omkring muligheden for et 
forældreforum. På baggrund af dette møde er det vurderet, at der ikke opleves et behov. Der er i stedet 
oplevet et behov for oprettelse af mere lokale grupper, og der er i derfor oprettet fx skilsmissegrupper og 
grupper, der henvender sig til børn med angst.



                                                

Opfølgning på opgaveudvalget En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte 2020-2

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 29. oktober 2018.

Reference til stående udvalg: Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-

og Beskæftigelsesudvalget.

Opgaveudvalgets opgave: At fremsætte forslag i forhold til:

• overordnede mål og succeskriterier for fremtidens udskoling med fokus på elevernes kompetencer

• den fremtidige organisering og struktur

• processen i arbejdet med udviklingen af produktet

Opgaveudvalgets anbefalinger 2018

Opgaveudvalgets anbefalinger bestod af overskriften Motiverede elever klar til en digital fremtid samt et 

udskolings-DNA med overskrifterne Originalitet i fællesskaber, Fejle for at mestre og Udforske og skabe. 

Disse overskrifter skal fungere som pejlemærker for udviklingen af og undervisningen i fremtidens 

udskoling.

Ift. organisering og struktur, besluttede opgaveudvalget, at skolerne i kommunen fremover skal indgå i 

udviklende og forpligtende samarbejder om at løfte fremtidens udskoling. Det skal komme til udtryk i flere 

netværk, kortere og længere samarbejder på både elev-, lærer- og ledelsesplan samt øget videndeling 

mellem skolerne.

Slutteligt besluttede opgaveudvalget, at realiseringen af fremtidens udskoling på skolerne skal skal ske ske 

gradvist og i et tempo, hvor skolerne har mulighed for, med deres professionelle faglighed, at udfylde de 

rammer, der her stilles forslag om. Udviklingen følges gennem skolernes handleplaner og ved dialogmøder 

mellem skoler på tværs samt forvaltningen. 

Opgaveudvalget stillede, ud over deres 3 hovedopgaver (succeskriterier, organisering og proces), også 

forslag om et udskolingshus på Hellerupvej (Byens Hus), hvor ”alle udskolingselever har deres gang i korte 

og længere perioder, hvor samarbejder på tværs af skolerne kan foregå, hvor elever og medarbejdere kan 

inspireres, og hvor der er plads og faciliteter, der kan understøtte udskolingens DNA.”

Opfølgning juni 2020

Siden sidste opfølgning (juni 2019) har skolerne arbejdet videre med implementeringen af opgaveudvalgets 

anbefaling ved:

- At vælge et eller flere af opgaveudvalgets overskrifter for fremtidens udskoling som fokusområde 

for år 1: Motiverede elever klar til en digital fremtid, Originalitet i fællesskaber, Fejle for at mestre

og Udforske og skabe. De valgte fokusområder og udvalgte indsatser og aktiviteter er beskrevet i 

handleplaner. Skolerne forholder sig altså til indholdet i udskolings-DNA’et i et bæredygtigt tempo, 

som tillader indsatserne at rodfæste sig, som anbefalet af opgaveudvalget.

- At arbejde mere sammen på tværs af skoler for øget videndeling og mulighed for at skabe variation, 

nye fællesskaber og øget motivation hos eleverne. Der har i år 1 været sparring på tværs af skoler 



                                                
på lærer- og ledelsesniveau (videndelingsdage, netværk, fælles planlægning af projektarbejde) samt 

samarbejde på tværs ved elevaktiviteter (demokratiskolen, projektopgaveaktiviteter). Disse 

samarbejder på tværs øges de kommende år som følge af opgaveudvalgets anbefalinger om 

samarbejdsskoler som fremtidig organiseringsform.

- Skolerne arbejder i højere grad end tidligere med opbrud i de faste skemaer for at kunne 

imødekomme nye arbejdsformer i fremtidens udskoling (mulighed for fordybelse, hjem-ud-hjem 

forløb, mere samarbejde mellem skole og omverden). Dette er en kulturændringsproces, som der 

vil blive arbejdet med over de kommende år. 

- Skolerne har forskellige mindre skole-virksomhedssamarbejder i projektsammenhænge.

- Flere af skolerne er i gang med at tænke fremtidens skole frem for fremtidens udskoling. Skolerne 

er generelt glade for indholdet af opgaveudvalgets anbefalinger.

Herudover arbejdes der fra forvaltningens side med:

- flere samarbejder med virksomheder om autentiske problemstillinger. Blandt andet er et 

samarbejde med Ørsted på vej for kommunens 8.- og 9.-klasser i forbindelse med deres tværfaglige 

naturfagsforløb Bæredygtig energiproduktion på lokalt og globalt plan.

I kommende skoleår 20/21 afprøver 5 skoler herudover et kompetenceudviklingsforløb i skole-

virksomhedssamarbejder faciliteret af Naturvidenskabernes Hus. Forløbet indeholder et ca. 30 

timers naturfagligt forløb i samarbejde med en lokal virksomhed. Disse samarbejder skal 

understøtte opgaveudvalgets DNA-overskrift Udforske og skabe. Under denne overskrift gemmer 

sig bl.a. et ønske om, at eleverne opnår højere motivation ved, at undervisningen tager 

udgangspunkt i virkeligheden, og at de får kendskab til forskellige fremtidsmuligheder ved at møde 

forskellige rollemodeller og jobfunktioner på virksomheder.

- igangsættelse af faglige og tværfaglige netværk på tværs af skoler samt at skabe tid, sted og rum 

for videndeling om indsatser i regi af fremtidens udskoling.

- halvårlige inspirations- og drøftelsesarrangementer for udskolingslærere og ledelser under 

opgaveudvalgets overskrifter for fremtidens udskoling. I januar 2020 var der besøg af Noemi 

Katznelson, Center for Ungdomsforskning, med et oplæg om ”Unges motivation og lyst til læring og 

uddannelse” (Motiverede elever), og i august 2020 (alternativt januar 2021 grundet COVID-19) 

bliver der fælles oplæg ved Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, om ”Teknologiforståelse og digital 

myndiggørelse” (Klar til en digital fremtid).

Ift. til opgaveudvalgets forslag om en udskolingshus på Hellerupvej (Byens Hus), er der arbejdet videre på 

følgende måde:

- Med input fra skolerne og det samlede forslag fra opgaveudvalget er der ansøgt og bevilget knap 8 

mio. kr. fra Villum Fonden til etablering af Udskolingen i Byens Hus. Midlerne bruges til at etablere 

spændende læringsmiljøer, herunder bl.a. et makerspace med ny teknologi, samt at ansætte 

kompetencer til stedet. 

- De forskellige rum i det kommende udskolingshus skabes i samarbejde med lærergrupper, og hver 

skole udpeger en lærer til at være særligt bindeled mellem skolerne og Udskolingen i Byens Hus. 

Disse huslærere får en særlig rolle og er med til at udvikle udskolingshuset og klæde kolleger og 

elever på til at bruge husets mange rum og makerspace. Herudover iværksættes en større 

kompetenceudvikling af lærere i teknologiforståelse.

- Det fælles elevråd har givet input til indhold og indretning af huset.

- Åbning af Udskolingen i Byens Hus den 17. september 2020.
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Ugedag                  Betegnelse Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.

Mandag kl. 19.00 i Kommunalbestyrelsen 25. 22. 29. 22.* 31. 21.* 30.
9.Ф*    

27.

6.Ф*    

25.
29. 13.*

Mandag kl. 17.00-19.00 Reserveret til fællesmøder for 

de stående udvalg og Økonomiudvalget samt til tema-

/inspirationsmøder i Kommunalbestyrelsen

25. 22. 29. 22.* 31. 21.* 30. 27. 25. 29. 13.*

Mandag kl. 17.00 i Økonomiudvalget 18. 8.* 22. 15.* 25.* 14.* 23.
1.E*    

20.

1.E*    

11.*
22. 6.*

Tirsdag kl. 17.00 i Teknik- og Miljøudvalget 9. 18. 17.* 2.

Torsdag kl. 17.00 i Bygnings- og Arkitekturudvalget 14. 4. 4. 8. 6. 3. 19. 14.* 5*. 11. 2.

Onsdag kl. 17.00 i Ældre, Social- og Sundhedsudvalget 3. 19. 18. 3.

Onsdag kl. 17.00 i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 10. 5. 18.* 10.

Tirsdag kl. 17.00 i Børneudvalget 2. 4. 17. 9.

Mandag kl. 17:00 i Skoleudvalget 1. 17.
16.

1.

Mandag kl. 17.00 i Erhvervs-, Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget
8.* 3. 16.* 8.

Mandag kl. 17.00-19.00 og kl. 19.00-21.00  Onsdag kl. 

17.00-19.00 og kl. 19.00-21.00 i Opgaveudvalg 

(reservation af mødetid). Opdateres ikke på denne 

oversigt.

11. 12.*

13. 20.

1.  3.

8. 10.

7. 12.

13.* 14.

1.* 2.

7. 9.

6.  8.

13. 15.

4.  7.*     

13. 14.*

1. 6.

7.*  8.

Oversigt over fastsatte møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Stående udvalg og Opgaveudvalg 2021
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Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Bygnings- og Arkitekturudvalget

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

*) Dog torsdag den 22. april 2021 - færre mødedage i april grundet påske

*) Dog mandag den 21. juni 2021 - færre mødedage i juni grundet skolernes sommerferie

*) Dog mandag den 20. december 2021 - færre mødedage i december grundet julen

1. og 2. behandling budget i Kommunalbestyrelsen:

ФKB Budget 1. behandling torsdag den 9. september 2021

ФKB Budget 2. behandling onsdag den 6. oktober 2021

*) Dog mandag den 8. februar 2021 - færre mødedage i februar grundet skolernes vinterferie

*) Dog torsdag den 15. april 2021 - færre mødedage i april grundet påske

*) Dog tirsdag den 25. maj 2021 - færre mødedage i maj grundet pinse

*) Dog mandag den 14. juni 2021 - færre mødedage i juni grundet skolernes sommerferie

*) Dog mandag den 11. oktober 2021 - færre mødedage grundet skolernes efterårsferie

*) Dog mandag den 13. december 2021 - færre mødedage i december grundet julen

1. og 2. behandling budget i Kommunalbestyrelsen:

ФKB Budget 1. behandling onsdag den 1. september 2021 

ФKB Budget 2. behandling fredag den 1. oktober 2021 - fredag morgen

*) Dog tirsdag den 14. september 2021

*) Dog tirsdag den 5. oktober 2021 - færre mødedage i oktober pga skolernes efterårsferie

*) Dog onsdag den 18 august 2021 kl. 19.00 - færre mødedage i augst pga. skolernes sommerferie

*) Dog mandag den 8. februar 2021, kl. 19 på grund af møde i Økonomiudvalget                                                                                                 *) 

Dog onsdag d.16. august 2021, kl. 19.00 -  færre mødedage i augst pga. skolernes sommerferie

*) Dog onsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 - færre mødedage i augst pga. skolernes sommerferie
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Opgaveudvalg

Møder mandag/onsdag så vidt muligt i to første uger i 

måneder, hvor der ikke afholdes møder i stående 

udvalg

Der afholdes ikke møder i 1. uge efter nytår

*) Dog tirsdag den 12. januar 2021 så kadence på 4 mødedatoer i januar overholdes

*) Dog tirsdag den 13. april 2021 så kadence på 4 mødedatoer i januar overholdes

*) Dog tirsdag den 1. juni 2021 så kadence på 4 mødedatoer i oktober overholdes

*) Dog torsdag den 7. og torsdag den 14. oktober 2021 så kadence på 4 mødedatoer i oktober overholdes

*) Dog tirsdag den 7. december 2021 så kadence på 4 mødedatoer i december overholdes
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Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommende fire møder  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

 At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

 At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

 At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

4. november 2020 Februar 2021 Maj 2021 August 2021 

Sted: Garderhøjfortet 
Kl. 17.00-18.00: Evt. Dialogmøde 
med kulturaktører 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Sted: Byens Hus 
Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 
rundvisning i ungemiljøerne 
Kl. 17.00-18.00: Præsentation og 
drøftelse af ungeprofil-
undersøgelsen ved Center for 
ungdomsforskning  
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Sted: Bestyrelseslokalet i 
Skovshoveds Idrætsforening. 
Alternativt Maglegårdsskolens 
træningsfaciliteter. 
Program: Endnu ikke fastlagt 
Evt. dialogmøde med SIG/FOU  

Sted:  Øregaard Museum 
Kl. 17.30-18.00: Tilbud om kort 
rundvisning på Øregaard Museum 
med fokus på 100-års jubilæum 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Tema 1: Kultur og fritids tilbud til 
borgere i udsatte positioner  
 
Tema 2: Koncept for dialog med 
interessenter 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

 Orientering: Hvordan 
forholder 
ungdomsuddannelserne sig 
til resultaterne fra 
trivselsmålingen 2019?  

 Status på SSP  

 Redegørelse for og drøftelse 
af initiativer for og tilbud til 
børn og unge i udsatte 
positioner på kultur- og 
fritidsområdet.  

 Strategi 2021 SSP 

Tema: Unge 
 
Statusrapport: EN UNG POLITIK*   
 
Temadrøftelse: 
Ungeprofilundersøgelsen 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

 Ny Team Danmark-aftale 
 

 

Tema: Folkeoplysning/Fritid og idræt 
 
Temadrøftelse: Evaluering af idræts- 
og bevægelsespolitikken 
 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter 
 
 

Tema: Kultur 
 
Temadrøftelse: Politiske 
prioriteringer i forlængelse af 
kulturpolitikken – kulturinitiativer for 
børn og unge 
 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

 

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde.   Opdateret august 2020 
* Ifølge styringskonceptet skulle der afrapporteres på En Ung Politik i april 2020, men det er udskudt til februar 2021 for at få resultaterne fra ungeprofilundersøgelsen med. 
 

Forslag til temadrøftelser på kommende møder i Kultur- Unge- og Fritidsudvalget 
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