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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
1 Åbent Gentofte Sportspark - Proces
034156-2007
Resumé
Efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 15. august 2007 vedrørende
det videre forløb for Gentofte Sportspark, er der arbejdet videre med planerne for en
proces.
Borgmesteren vil på mødet orientere om status.
Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. august 2007, pkt. 1, at
bemyndige Borgmesteren til at arbejde videre mod en model for Gentofte Sportspark
projektet og indlede drøftelser med HLA og developere.
I den mellemliggende periode er der arbejdet på hvilken proces og hvilket udbud, der
skal til, for at nå frem til en realisering af Gentofte Sportspark.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der foretages en videre drøftelse af hvorledes processen skal forløbe.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. september 2007 Drøftelsen udsat til Kultur- og
Fritidudvalgets møde den 10. oktober 2007.
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
2 Åbent Anlægsbevilling til Gentofte Sportspark. Midlertidige foranstaltninger
mv.
034127-2007
Resumé
Der er på investeringsoversigten for 2007 afsat i alt 4,5 mio. kr. til Gentofte Sportspark.
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Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet som anlægsbevilling til OPP-projektet og 1,5 mio. kr. er
frigivet som supplerende anlægsbevilling til kunstgræsbanen. Nu søges de resterende
2,5 mio. kr. frigivet til finansiering af pavillonby, midlertidige forbedringer af
mandskabsfaciliteterne samt betaling af honorar til arkitekter for projektforslag og
rådgivning vedrørende nye mandskabs- og teknikfaciliteter.
Baggrund
Skole og Fritid fik i begyndelsen af 2006 tilbud om at overtage moduler af en
eksisterende pavillonby på Gentofte Stadion fra kommunens Vandtårnsprojekt.
Tilbuddet accepteredes pga. Sportsparkprojektets forventede igangsætning samme år
startende med en renovering af stadions mandskabsfaciliteter, samt det faktum at det
var - og stadig er - svært at leje pavilloner (der er mangel på pavilloner pga. af et
overophedet byggemarked). I samråd med stadion overtog Sportsparkprojektet
således 11 af de opsatte 24 moduler.
Imidlertid har Sportsparkprojektets fremdrift, og herunder mandskabsprojektet, været
afhængig af, hvordan det samlede projekt skal finansieres. Sportsparkprojektet er sat
på stand by, så for at udnytte faciliteterne har disse pavilloner været brugt til
genhusning af børn fra daginstitutioner.
Kommunalbestyrelsen skal i den kommende tid vurdere om projektet skal videreføres
som et OPP projekt. Dette medfører at forslaget fra Henning Larsens Architect A/S til
renovering af stadions mandskabsfaciliteter, endnu ikke kan igangsættes, før der er en
endelig afklaring af disponeringen af stadionområdet. Imidlertid er det nødvendigt at
forbedre de nuværende omklædningsforhold for stadionpersonalet, idet disse ikke
opfylder gældende krav, både med hensyn til omklædnings, bade- og
værkstedsforhold. Derfor søger Skole & Fritid om at få frigivet midler fra det for 2007
afsatte rådighedsbeløb, til udførelse af midlertidige forbedrede
velfærdsforanstaltninger.
Den nuværende pavillonby vil kunne tilpasses således at kravene til omklædning og
bad for stadionpersonalet kan opfyldes. Herudover vil der være pavilloner der stadig vil
kunne fungere som aflastning for kommunale institutioner, der er under ombygning
eller renovering.
Vurdering
Den samlede udgift til pavillonbyen forventes at blive 1,1 mio. kr. Udgifterne til
midlertidige forbedringer af de eksisterende faciliteter samt honorar til arkitektfirmaet
forventes at kunne holdes indenfor det samlede resterende rådighedsbeløb i 2007.
Men de eksakte tal kendes endnu ikke. Skole og Fritid foreslår derfor, at der gives en
samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., og at direktøren for Skole og Fritid bemyndiges
til at fordele midlerne indenfor den samlede ramme. Der vil blive forelagt
anlægsregnskab i foråret 2008.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der anlægsbevilges 2.500.000 kr. til pavillonby, forbedringer af de
eksisterende mandskabs- og teknikfaciliteter samt
rådgiverhonorar
2. At den samlede anlægsbevlling på 2.500.000 kr. finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb i 2007 til Gentofte Sportspark
3. At direktøren for Skole og Fritid bemyndiges til at fordele
anlægsbevillingen mellem pavillonby, forbedring af mandskabs- og
teknikfaciliteter samt rådgiverhonorar.
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Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Pkt. 1-3: Anbefales til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
3 Åbent Team Danmark elitekommune
024875-2007
Resumé
Gentofte Kommune har gennem sin position i dansk idræt, og Skole og Fritids
velfungerende samarbejde med Team Danmark fået mulighed for at søge Team
Danmark om at etablere et samarbejde i form af, at Gentofte Kommune bliver Team
Danmark elitekommune. Hvis Kultur og Fritidsudvalget ønsker at fremsende en officiel
ansøgning til Team Danmark vil den blive behandlet på Team Danmarks
bestyrelsesmøde ultimo oktober. Team Danmark har modtaget forhåndsinteresse fra
syv kommuner. Team Danmark forventer at lave samarbejdsaftaler med 3-5 af disse
kommuner gældende fra 1. januar 2008.
Baggrund
I januar 2005 vedtog Gentofte Kommune Idræts- og Bevægelsespolitikken. Siden da
har der været et velfungerende samarbejde med Team Danmark ang. udviklingen af
eliteidræt i Gentofte Kommune. Ligeledes har Gentofte Kommune haft et godt
samarbejde og nære drøftelser med kommunens idrætsforeninger om udviklingen af
eliteidræt. Både samarbejdet med Team Danmark og de lokaleidrætsforeninger har
ført til muligheden for et samarbejde med Team Danmark som eliteidrætskommune.
Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at der med fordel for både elite- og bredeidræt kan indgåes en
samarbejdsaftale med Team Danmark om at, Gentofte kommune bliver elitekommune.
Skole og Fritid forventer at udgifterne til indholdet i at være elitekommune i 2008 vil
være 400.000kr.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der søges indgået en samarbejdsaftale
med Team Danmark om, at Gentofte Kommune bliver elitekommune.
2. At de 400.000 kr. der er forbundet med samarbejdet i 2008 indgår i drøftelserne om
Gentofte Plan 2008.
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Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Pkt. 1-2: Vedtaget
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________
Bilag Projektbeskrivelse Team Danmark kommune

Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
4 Åbent Anlægsbevilling på 215.000 kr. til renovering af fold, Gentofte Ride Klub
032414-2007
Resumé
Gentofte Ride-Klub ansøger om tilskud til at renovere deres fold, således at hestene
kan røres på en for hestene forsvarlig måde. Renoveringen omfatter dræning og ny
grusoverflade, samt en støttemur mod naboen og retablering af hegn.
Baggrund
Gentofte Ride-Klub ansøger i vedlagte ansøgning om tilskud til renovering af en lille
fold, der ligger vest for deres store ridehal ud mod Maltegårdsvej.
Antallet af heste i forhold til foldens størrelse betyder sammen med tilstrømmende
vand fra en højereliggende nabogrund, at overfladen er meget mudret og da drænene
heller ikke fungerer efter hensigten, er folden i den nuværende tilstand ikke velegnet til
at hestene sættes på fold i det omfang, der er ønskeligt. Den dårlige forfatning
medfører at hestene får sygdomme såsom mug og hudbetændelse på hovene.
Endvidere skal heste og ponyer fra 1. januar 2008 på fold mindst 2 timer hver dag
hvorfor klubben mener at det er essentielt at folden renoveres.
Vurdering
Sportsgruppen har vurderet, at der bør ydes tilskud til projektet og finder at der kan
ydes et tilskud på 215.000 kr. eller cirka 70 % af totalbeløbet til renoveringen.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der gives anlægsbevilling på 215.000 kr. til renovering af Gentofte Ride-Klubs fold
med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007,
klubrum m.v., idrætsanlæg.
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Anbefales til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

_____________________
Bilag Ansøgning fra GeK om tilskud til renovering af fold

Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
5 Åbent Anlægsbevilling på 111.000 kr. tiletablering af 20 m2 tilbygning til Det
Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte
024212-2007
Resumé
Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte ansøger om tilskud til at opføre en tilbygning på
20 m2 til deres hytte, Skansen, på adressen Jægersborg Alle 148 A, 2820 Gentofte.
Baggrund
Det er besluttet, at i forbindelse med 2007-budgettet for klubrumspuljen afsattes 0,5
mio. kr. af puljen til brug ved renovering /nyetablering af spejderhytter.
I forbindelse med Skole og Fritids projekt vedrørende renovering og forbedring af
kommunens spejderfaciliteter har man bedt spejdergrupperne om at fremsætte deres
ønsker.
Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte ansøger på denne baggrund om tilskud til at
opføre en tilbygning på 20 m2 til deres hytte, Skansen, på adressen Jægersborg Alle
148 A, 2820 Gentofte. Bygningen skal indeholde lederrum og depot, samt bad.
1. Gjentoftes ansøgning vedlægges.
Vurdering
Sportsgruppen har behandlet ansøgningen og finder, at der kan ydes et tilskud på 75%
af hele byggesummen.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der gives anlægsbevilling på 111.000 kr. til etablering af en tilbygning til gruppens
hytte med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb
for 2007, klubrum m.v., idrætsanlæg.
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Anbefales til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

_____________________
Bilag
Projekt til udbygning

Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
6 Åbent Udvikling af Øregaard Museum
033981-2007
Resumé
I fortsættelse af drøftelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2007
(pkt.5) fremlægges uddybende notat vedrørende udvikling af Øregård Museum.
Baggrund
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2007 (pkt.5) drøftede udvalget
Øregaard Museums årsberetning og regnskab 2006 samt et notat, hvor Øregaard
beskrevet de kommende års udfordringer for museet. I forlængelse af denne drøftelse
har Øregaard Museum udarbejdet et uddybende notat: ”Øregaard fremover – anlæg”
Af notatet fremgår, at Øregaard Museums faciliteter ikke har den standard moderne
museumsgæster efterspørger. De forventer et højt niveau i udstillings- og
publikumsfaciliteter, herunder muligheden for cafébesøg som en integreret del af
oplevelsen. Det har Øregaard Museum dokumenteret i foråret 2007, hvor gæsterne
som et forsøg har haft mulighed for at købe kaffe og kage.
Endvidere fremgår det, at museer generelt fremover i stigende grad vil blive mødt med
krav om øget sikkerhed og klimastyring i udstillingssale ved lån af værker til
særudstillinger. Statens Museums for Kunst og mange provinsmuseer har skærpet
deres krav ved udlån af ældre malerier. Øregaard Museum har aktuelt erfaret, at
museet ikke kunne låne væsentlige værker af Anna Ancher i forbindelse med en mulig
særudstilling på grund af den manglende klimastyring.
Museet modtager jævnligt klager og kommentarer fra gæster og udlånere om de
dårlige belysningsforhold og det forældede ophængningssystem. Allerede i dag er der
kunstværker, museet ikke kan låne, fordi de kræver en særlig lav lysintensitet.
Udstillingsfaciliteternes begrænsede niveau har også en negativ indflydelse på
bevaringstilstanden af museets egen samling, der blandt andet rummer talrige
lysfølsomme arbejder på papir.
På den baggrund beskrives i notatet en række anlægsbehov, der af Øregaard vurderes
som særligt akutte.
Det drejer sig om
1. Forbedrede udstillingsfaciliteter herunder Belysning, Mørklægning,
Ophængningssystem, Klimastyring og Generel indvendig istandsættelse
2. Indretning af café i museets anneks
3. Havepavillon med dobbeltfunktion som marionetteater og bådehus for
modelskibe
4. Forbedret tilgængelighed for handicappede og ældre
Side 8/17

5. Bedre synlighed i byrummet gennem forbedret skiltning
Anlægsønskerne er angivet i prioriteret rækkefølge, som beskrevet i notatet fra
Øregaard Museum.
Vurdering
Øregaard Museum beskriver i notatet en række reelle problemstillinger, der vedrører
museets fremtidige virke.
Det er Kultur og Biblioteks vurdering, at der bør etableres mere tidssvarende
udstillingsfaciliteter på Øregaard Museum, således at museet fremover kan leve op til
de stigende krav fra andre udlånere og fra museets publikum.
Endvidere er Kultur og Bibliotek enige med Museet i, at etableringen af en café vi øge
museets attraktion, og at et cafébesøg i dag opfattes som en del af museumsbesøget.
Etableringen af en havepavillon, forbedret tilgængelighed og en bedre synlighed i
byrummet vil øge museets og parkens benyttelse og give de besøgende en oplevelse,
der matcher stedets enestående karakter og omgivelser.
Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. at sagen drøftes
2. at ønsker om anlæg videresendes til drøftelse af budget 2008.
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Pkt. 1: Drøftet Pkt. 2:
Videresendes til drøftelse af budget 2008.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
7 Åbent Ansøgning til kulturpuljen fra Øregaard Museum om støtte til
formidlingsaktiviteter
034008-2007
Resumé
Øregaard Museum ansøger om tilskud til gennemførelse af formidlingsaktiviteter i
forbindelse med særudstillingen Spor – Fotografi af Jan Kofod Winther i efteråret 2007.
Baggrund
Fotografen Jan Kofod Winther har fra sit eget lille Cessna-fly med et klassisk, manuelt
Hasselbaldkamera fundet, fanget og fastholdt vores kendte og ukendte verden set fra
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oven. Han er netop nu aktuel med bogen ”Himmelskud. Danmarksbilleder fra mit fly”,
der har fået gode anmeldelser.
Øregaard Museum har fået Jan Kofod Winther til at sammensætte en udstilling specielt
til museet. Udstillingen består af 65 udvalgte fotografier med motiver fra Skandinavien,
Toscana og Irland. Et par af billederne kendes fra bogen ”Himmelskud”, men
hovedparten afslører nye og overraskende fortællinger om de spor, som mennesker og
dyr gennem århundreder har afsat i landskabet.
For Øregaard Museum er Jan Kofod Winthers fotografier en oplagt måde at skabe
dialog med nogle af de visuelle erfaringer, man kan gøre sig i dag. I dag er jorden
set fra himmelrummet en del af en globaliseret oplevelseskultur. På Google Earth
kan man zoome ind på sin egen lille baghave. Men der er langt fra
informationssamfundets fotografiske registreringer til det æstetiske udtryk i Jan
Kofod Winthers projekt. Hans billeder er – med hans egne ord –
”landskabsportrætter”.
Museet råder selv over en stor samling af dansk kunst fra perioden 1750 til omkring
1920, koncentreret om motiver fra København og de landlige omgivelser i
Nordsjælland. Værker, der også handler om at iagttage sin omverden, men på helt
andre vilkår.
På den baggrund ønsker museet at iværksætte en række formidlingsaktiviteter i
forbindelse med særudstillingen: Lærerkursus udstillingen, Foredrag med Jan Kofod
Winther, Omvisninger i særudstillingen og Skriftligt formidlingsmateriale.
Der søges således i alt om 25.000 kr. i tilskud til formidlingsaktiviteter i forbindelse med
særudstillingen Spor – Fotografi af Jan Kofod Winther.
Vurdering
Øregaard Museums særudstilling Spor – Fotografi af Jan Kofod Winther har en
karakter og en kvalitet, der umiddelbart indbyder til særlige formidlingsaktiviteter for
børn og voksne. Børnene tilgodeses først og fremmest gennem målrettet undervisning
af lærere og gennem en særlig familieomvisning i efterårsferien. De voksne tilgodese
gennem foredrag med Jan Kofod Winther. Det skriftlige formidlingsmateriale tænkes
anvendt af lærere og børn sammen og uddeles desuden til museumsgæsterne til
oplysning og inspiration.
Kultur og Bibliotek vurderer, at museet med rimelighed kan tage entré til foredraget
med Jan Kofod Winther og endvidere lade museets gæster betale for
formidlingsmaterialet, således at halvdelen af udgifterne er dækket.
Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur og Fritidsudvalget at:
Øregaard Museum bevilges et tilskud på 16.000 kr. til formidlingsaktiviteter
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Vedtaget.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________
Bilag Ansøgning om midler til gennemførelse af fromidlingstiltag på
Øregaard Museum

Åben i
Captia
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
8 Åbent Videreførelse af Dyssegård Kombibibliotek
034046-2007
Resumé
Opfølgning på fælles møde for Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
den 13. september 2006 vedrørende evaluering af Kombibibliotekets 2-årige
forsøgsperiode og indstilling om opfølgning på evalueringsrapporten samt indstilling
om fortsættelse af kombibibliotket i en model, som realiserer visionen om
skolebiblioteket som pædagogisk udviklingscenter (PUC) i et integreret samarbejde
med Kombibiblioteket i Dyssegård.
Baggrund
Gentofte Kommune fik i ansøgning til Undervisningsministeriet af 29. september 2003
dispensation fra Folkeskolelovens § 19, stk. 2, § 28, § 29, § 44, stk. 4 og stk. 7 og §
45, stk. 2.
Dispensationen giver mulighed for at afvige fra bestemmelserne om skolebiblioteket
som en del af skolens virksomhed, kravet om en gennemført lærer- eller
pædagoguddannelse for at kunne varetage undervisningen i grundskolen,
skolebestyrelsens godkendelse af undervisningsmidler og skolelederens ret til at lede
og fordele arbejdet mellem skolens ansatte. I 2003 vurderede Skole og Fritid samt
Kultur og Fritid dispensationerne som nødvendige forudsætninger for at etablere
Dyssegård Kombibibliotek som et opgaveorienteret bibliotek med en enstrenget
ledelse.
Dispensationen blev, i første omgang, givet for perioden 1. august 2004 – 31. juli 2006
med mulighed for forlængelse i yderligere et år. På det fælles møde for Børne- og
Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget d. 6. juni 2006 blev det meddelt, at der ville
blive søgt om forlængelse af dispensationen. Undervisningsministeriet forlængede
efterfølgende dispensationen i perioden 1. august 2006 – 31. juli 2007.
Senest har Undervisningsministeriet i brev af 22. maj 2007 meddelt, at alle forsøg med
kombibiblioteker kan forlænges indtil d. 31. juli 2008. Der er samlet givet dispensation
til otte kombibiblioteker.
Skole og Fritid har sammen med Kultur og Bibliotek vurderet, at det vil være
hensigtsmæssigt, at benytte den fortsatte dispensation til opfølgning på anbefalingerne
i evalueringsrapporten fra 2006 samt inddragelse af den udvikling såvel
filialbibliotekerne som skolernes pædagogiske udviklingscentre (PUC) har foretaget
igennem de seneste fire år.
Indstilling
Skole og Fritid samt Kultur og Bibliotek indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidudvalget:
1. At Kombibiblioteket fortsætter som hidtil med reference til afdelingeslederen i
Kombiblioteket
2. At der oprettes et PUC på Dyssegårdsskolen med reference til skoleinspektøren på
Dyssegårdsskolen.
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Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Pkt. 1-2: Vedtaget.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________
Bilag Orientering om fortsættelse af Dyssegård kombibibliotek

Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
9 Åbent Ansøgning til kulturpuljen om tilskud til koncert i Gentofte Kirke
034020-2007
Resumé
Gentofte Kirke ansøger om støtte til koncertopførelse af Johan Sebastian Bachs
Juleoratorium.
Baggrund
Gentofte Kirke og Frederiksberg Kirke samarbejder om at opføre Johan Sebastians
Bachs Juleoratorium den 7. og 8. december 2007.
Til opførelsen af juleoratoriet udvides Christian IV’s barokensemble, der har organist
ved Gentofte Kirke Ruben Munk som leder, til et orkester med i alt 10 instrumentalister.
Hertil kommer 4 sangsolister samt et kor på 27 sangere.
Orkestret består af unge skandinaviske barokmusikere og sangsolisterne, der alle er
konservatorieuddannede musikere med speciale i tidlig musik. Koret er sammensat af
studerende ved konservatoriet og amatørsangere fra Københavnske kammerkor.
Korsangerne medvirker ulønnet.
Det samlede budget til opførelserne af Juleoratoriet i både Gentofte og Frederiksberg
Kirker angives i ansøgningen til at være 120.000 kr. heraf 88.000 kr. til solister og
orkester. De øvrige udgifter på i alt 32.000 dækker annoncering, fortæring, transport,
leje af kontinuo, lydmand og uforudsete udgifter.
Frederiksberg Kirke yder 10.000 kr. i tilskud og Gentofte Kirke 20.000 kr. yder 20.000
kr til tilskud. Der påregnes desuden entréindtægter på 30.000 kr. svarende til et salg af
300 billetter á 100 kr. Gentofte Kirke påregner at sælge 150 billetter.
Hver af de to kirker budgetterer således med en udgift på 44.000 kr. til solister og
orkester og 16.000 kr. til øvrige udgifter svarende til i alt 60.000 kr.
Gentofte Kirke forventer entréindtægter på 15.000 kr. og betaler 20.000 kr. i tilskud.
Koncerten mangler således 25.000 kr til finansieringen.
Der søges om tilskud eller underskudsgaranti, og Frederiksberg Kommune vil ligeledes
blive ansøgt om tilskud.
Vurdering
Gentofte Kirke har et godt koncertprogram på 10 -15 koncerter årligt. Opførelsen af
Johan Sebastian Bachs Juleoratorium er en stor satsning, som vil gøre det muligt for
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borgerne I Gentofte Kommune at opleve en julekoncert under professionel musikalsk
ledelse, med professionelle orkester og solister samt et amatørkor af god kvalitet.
Ved at samarbejde med Frederiksberg Kirke kan omkostningerne til opførelsen
minimeres.
Kultur og Bibliotek vurderer at der i lighed med tidligere praksis ydes et tilskud
svarende til den budgetterede entréindtægt på 15.000 kr.
Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur og Fritidsudvalget:
At der ydes et tilskud på 15.000 kr. til Gentofte Kirkes opførelse af Johan Sebastian
Bachs Juleoratorium
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Vedtaget.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________
Bilag ansøgning om støtte til koncertopførelse i Gentofte Kirke

Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
10 Åbent Orientering om projektet Københavns Befæstning
033335-2007
Resumé
Kultur og Fritidsudvalget blev på mødet den 11.april 2007 (pkt. 10) orienteret om et
ambitiøst projekt, der skal revitalisere København Befæstning. Der er nu foretaget en
prioritering af projekterne og udvalgt i alt 16, hvoraf 3 er beliggende i Gentofte
Kommune: Formidlingscenter på Garderhøjfortet; Retablering af Hvidørebækken samt
Kanoner på Charlottenlund Fort.
Baggrund
Københavns Befæstning er et af Danmarkshistoriens største anlægsarbejder, og et af
Europas bedst bevarede hovedstadsfæstninger, men mange bygninger trænger til
restaurering og er utilgængelige for offentligheden.
Revitaliseringen skal ske i løbet af de næste 3 -5 år med et partnerskab bestående af
Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Fonden Realdania som initiativtagere.
På baggrund af dialog med samtlige kommuner i det geografiske område, der udgør
det gamle befæstningsanlæg har partnerskabet nu foretaget et endelig udvalg af
projekter, som man ønsker at støtte. For hvert af projekterne foreligger en nærmere
beskrivelse af formål, succeskriterier, projektidé, økonomi og organisering.
I vilkårene for finansiering af Formidlingscenter på Garderhøjfortet har partnerskabet
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fastsat, at Garderhøjfonden skal etablere en levedygtig organisation for den fremtidige
drift. Det forventes, at Fonden indkalder Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe
kommuner til møde, og at der etableres en styregruppe bestående af
Garderhøjfondens formand og kulturdirektørerne i de tre kommuner. Der er i alt afsat
32,5 mio. kr til istandsættelse af Garderhøjfortet, men finansieringen sker under
forudsætning af, at der findes en bæredygtig løsning på den fremtidige drift af
Garderhøjfortet som et formidlingscenter.
Retablering af Hvidørebækken organiseres i en styregruppe bestående af
Borgmesteren og en repræsentant for Jægersborg Skovdistrikt. Der nedsættes
desuden en arbejdsgruppe med relevante embedsmænd fra kommunen og
repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen. Projektet gennemføres med finansiering
fra Partnerskabet og Gentofte Kommune, og der er afsat et beløb i størrelsesordenen
12-14 mio. kr ud af et samlet anslået budget på 38 mio. kr. Partnerskabet har lagt til
grund, at området fra kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk til og med Galopbanen
betragtes som en helhed, og at staten ved Jægersborg Skovdistrikt afholder udgifter
på egne arealer, mens Gentofte Kommune afholder udgifter til retablering af
Hvidørebækken i Gentofte Kommune. Skov- og Naturstyrelsen og Gentofte Kommune
vedligeholder desuden efter retablering deres respektive arealer.
I projektet Kanoner på Charlottenlund Fort vil en af kanonerne blive bragt i fuldstændig
funktionsdygtig stand. Projektet finansieres helt af partnerskabet.
I sit brev til kommunen anfører Partnerskabet at projekterne ikke er detaljeret
gennemarbejdede og at budgetterne i sagens natur dermed heller ikke er det. ”De
udmeldte budgettal skal opfattes som en indikation af størrelsesordener, som vil kunne
justeres i forbindelsen med en grundig beskrivelse af aktiviteter, detaljerede budgetter
og medfinansiering”.
Partnerskabet inviterer til et indledende møde, hvor de nærmere detaljer vedrørende
projekterne, og de forudsætninger, som partnerskabet har lagt til grund, kan blive
uddybet. Projektledelsen er fra partnerskabets side nu overdraget til Skov- og
Naturstyrelsen.
Vurdering
Revitalisering af Københavns Befæstning er et ambitiøst og spændende projekt, der vil
være til gavn for de fysiske anlæg i Gentofte Kommune og for de mange borgere, der
interesserer sig for kulturarven.
Partnerskabets midler går til projektudvikling og anlæg, og ikke til efterfølgende
driftsudgifter. Kultur og Bibliotek vurderer derfor, at især drift af et Formidlingscenter på
Garderhøjfortet vil kræve kommunal medfinansiering. Før projekterne igangsættes vil
der således være en fortsat dialog med Skov- og Naturstyrelsen, hvor vilkår og indhold
yderligere præciseres.
Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At sagen drøftes samt
2. At sagen videresendes til Teknisk Udvalg.
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Pkt. 1: Drøftet Pkt. 2:
Videresendes til Teknisk Udvalg
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Teknisk udvalg

_____________________
Bilag Brev fra Miljøministeriet vedr. Københavns befæstning
Bilag Charlottenlund Fort
Bilag Retablering af Hvidørebækken
Bilag Formidlingscenter på Garderhøjfortet

Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
11 Åbent Forslag fra Eva Hvidt om udnævnelse af Gentofte Ensemble
(Ensemble in Residence)
034054-2007
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 15. august (pkt. 9) et forslag fra Eva
Hvidt om udpegningen af et Ensemble in Residence. Udvalget besluttede at opfordre
Eva Hvidt til at fremsende et mere detaljeret forslag.
Baggrund
Eva Hvidt har fremsendt nedenstående punkt til behandling på udvalgtes møde den
12. september:
”På baggrund af tidligere drøftelser i Kultur og Fritidsudvalget om støtte til et orkester
eller ensemble, foreslås det hermed, at Kultur og Bibliotek suppleret med ekstern
ekspertise, indstiller et ensemble til Gentofte Ensemble i kommunen for en periode af
1-3 år.
Ideen med et Gentofte Ensemble, kan sammenlignes med initiativer inden for klassisk
musik som det tidligere Statsensemble, Årets DR solist (det er for tiden Den Unge
Danske Strygekvartet) eller landsdelsorkestrenes vellykkede initiativer med en
huskomponist (composer in residence).
De skiftende ensembler skal alle være af høj kvalitet og repræsentere forskellige
musikgenrer. Ensemblerne modtager et årligt tilskud på ca. 50.000 kr. finansieret af
Kulturpuljen og skal for dette beløb hvert år opføre 2-3 koncerter i Gentofte Kommune.
Med det tidsbegrænsede engagement af et Gentofte Ensemble sikres en hvis grad af
alsidighed. Desuden vil det være et godt incitament til kunstnerisk fornyelse, at der
med mellemrum kommer friske kræfter til.
Hensigten er, at ensemblet skal spille i forskellige sammenhænge i kommunen og efter
deres eget valg udforske områdets bygninger og pladser ved at optræde i udvalgte
lokaliteter. Kammermusikforeningen, Bel cantoselskabet og Musikskolen kan efter
behov indgå i samarbejde med ensemblet ved at arrangere koncerter eller lave
workshops med det. Et kommunalt ’husorkester’ kunne f.eks. være en strygekvartet, et
tango orkester, en slagtøjsduo, en klavertrio, en komponist eller en elektroakustisk
gruppe på niveau med de musikere der optræder ved DR’s Kammermusikkonkurrence.
Et Gentofte Ensemble kunne være en saltvandsindsprøjtning til kommunens
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kammermusikforening og til Slotsgruppen, der begge kunne trænge til lidt fornyelse.
Koncerterne kunne bl.a. give en god anledning til at åbne kommunens slotte og større
ejendomme for publikum, f.eks. Charlottenlund Slot. Et godt Gentofte Ensemble vil
også kunne bidrage til at give kommunens borgere større ejerskab landets øvrige
aktuelle musikliv.
Ensemblet kan vælges ved, at forvaltningen i samarbejde medfornøden ekspertise på
området indstiller 3 forskellige ensembler til KUF, som så foretager et politisk valg
blandt dem. Da kommunen ikke har sådanne specialister ansat og Kunststyrelsen
heller ikke umiddelbart har en ordning, da kan honorere disse krav, skal der findes en
ny ordning, der passer til projektet.
Indtil da anbefales det som et pilotprojekt, at Hafnia Kammerorkester, der tidligere har
forslået et samarbejde med Gentofte Kommune, støttes for i året 2008”.
Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At sagen drøftes.
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Drøftet.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
12 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
049903-2006
Beslutning
Kultur- og Fritdsudvalget, den 12. september 2007 Ingen.
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
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13 Lukket

Beslutning

Beslutningsstatus: , indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2007
14 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne

Beslutning

Beslutningsstatus: , indstillet til:

_____________________
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