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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2012
1 Åbent

Genbekræftelse af formandsvalg

046475-2012

Resumé
Genbekræftelse af valget den 29. oktober 2012 af Peter Michael Fenger som formand for Kulturog Fritidsudvalget.

_________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2012
2 Åbent
Badminton

Ansøgning om midler til etablering og drift af et talentkraftcenter i

040567-2012

Resumé
Skovshoved Idrætsforening (SIF Badminton) og Gentofte Badminton Klub (GBK) søger om tilskud
til oprettelse og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark for områdets mest
talentfulde spillere, som har lysten og viljen til at prøve det fulde talent af.
Målet med talentkraftcentret er at udvikle de bedste talenter i den nordlige del af storkøbenhavn,
således at de senere kan begå sig på Badminton Danmarks landholdstræning i Brøndby og på sigt
udvikle sig til topspillere i verdenseliten. De involverede foreninger får stillet et antal pladser til
rådighed for deres mest talentfulde spillere.
Fællestræningen forestås af idrætsprofilen Peter Gade, som indstiller en succesfuld
badmintonkarriere ved udgangen af 2012. Der vil være 3 – 4 ugentlige fællestræninger, fordelt
mellem de to foreningers respektive lokaliteter. Herudover vil der også være fokus på individuel
rådgivning, målsætning, life skills og fysisk træning.
Peter Gade har endvidere indvilliget i at deltage i 4-6 events i Gentofte Kommune årligt.

Talentkraftcentret starter op i 2013 og fungerer i første omgang frem til udgangen af 2015, idet
kontinuiteten i talentarbejdet er central for at udvikle kommende topspillere. Foreningerne søger
om et årligt tilskud på 250.000 kr. til centret.

Baggrund
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GBK, SIF og Charlottenlund Badminton Klub modtog i 2011 30.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt
og motion til et pilotprojekt omkring fællestræning for foreningernes talenter i sæsonen 11/12 med
Peter Gade som træner.
Projektet blev en succes og er medvirkende årsag til, at GBK og SIF nu søger om midler til
etablering og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark.
Der er ikke kapacitet på landsholdscentret i Brøndby til i større grad, at medvirke til udviklingen i
den afgørende fase fra national talentspiller til international medaljekandidat. Badminton Danmark
arbejder derfor i samarbejde med områdets foreninger på at få skabt en platform for
talentudvikling, hvor en større gruppe af talenter får mulighed for at få udfoldet deres talent.
Det er vigtigt for Badminton Danmark og ikke mindst de involverede foreninger, at talentkraftcentret
skal være en del af lokalmiljøet, således at det indgår i en konstruktiv interaktion med det
fundament, det hviler på, og det samtidig udgør en kulturbærende funktion.
Badminton Danmark og foreningerne ser det som en unik mulighed at få tilknyttet Peter Gade, som
i kraft af egen karriere har en masse værdifuld viden og mange erfaringer, som kan komme de
unge talenter til gode. Peter Gade er indskrevet på badminton forbundets fast track uddannelse for
nuværende og tidligere elitespillere.
Der er budgetteret med årlige udgifter på mellem 610.000 - 660.000 kr. heraf dækker GBK/SIF
240.000 - 290.000 kr. og Badminton Danmark har siden sidste KUF-møde øget deres økonomiske
støtte fra 60.000 kr. til 100.000 kr og fortæller at 65% af støtten stammer fra Team Danmark
midler. Budgettet dækker løn til Peter Gade (ca. 400.000), løn til anden træner (ca. 100.000) og
fjerbolde (ca. 100.000). Det er undersøgt om klubberne evt. kunne bidrage med mere, men begge
klubber angiver pt. ikke at kunne løfte mere økonomisk.
Brugen af træningsfaciliteter kommer ikke til at betyde noget for andre brugere, da tiden dels er
morgentræningstid, hvor der er plads, dels ligger i den tid, hvor talenterne i forvejen har træning.
CBK er ikke involveret i projektet, da de efter eget udsagn pt. ikke har setuppet til det.
Pt. støtter Gentofte Kommune et lignende kraftcenterprojekt med sejlsport, og blandt de øvrige af
Gentoftes idrætsforeninger kan man forestille sig, at SISU og Gentofte Volley ville kan initiere
lignende projekter, omend begge klubber allerede har et godt talentudviklingsmiljø. Hellerup
Fægteklub, HIK, SIF og Gentofte Svømmeklub har allerede etableret lignende forhold med
professionelle trænere.

Vurdering
Etableringen af et talentkraftcenter i Gentofte Kommune med deltagelse af to af kommunens
badmintonklubber giver på sigt en række udviklingsmuligheder for sporten lokalt. Foreningerne kan
i fællesskab skabe virkelig gode rammer og vilkår for kommunens talenter med en kendt
idrætsprofil som Peter Gade i spidsen.
BUF ser det endvidere som et stort aktiv, at Peter Gade har indvilliget i at deltage i 4 – 6 events
årligt i kommunen. Peter Gade er et kendt og respekteret idrætsnavn, som kan være med til at
inspirere og motivere børn og unge til et aktivt idrætsliv.
Badminton Danmarks støtte på yderligere 40.000 reducerer den andel Gentofte Kommune
eventuelt skal bidrage med.
Tiltaget understøtter også flere af målsætningerne i idræts- og bevægelsespolitiken om bl.a. at:
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 understøtte kommunens eliteklubber i deres talentarbejde
 skabe rammer for tværgående samarbejde klubberne imellem
 vil styrke foreningerne i at fastholde de unge i foreningerne

Børn, Unge og Fritid har opstillet tre mulige scenarier.

1) At KUF støtter projektet med 210.000 det første år og derpå evaluerer projektet mhp. at vurdere
projektet fortsat skal støttes.
2) At KUF støtter projektet med en mindre andel, fx. 150.000 kr. de første to år, hvorpå projektet
evalueres inden der tildeles yderligere støtte.
3) At KUF afviser projektet.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur og fritidsudvalget:
At ansøgningen fra GBK og SIF drøftes og besluttes.

Tidligere beslutninger
Kultur- og fritidsudvalget den 3. oktober 2012 kl. 17.00
Punktet blev udsat til behandling på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 7. november
2012.

_________________________
Bilag
Kraftcentre Badminton - Peter Gade projekt

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2012
3 Åbent

Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012

039771-2012

Resumé
Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. september 2012 samt en opfølgning på de
centrale økonomiske faktorer, skal Økonomi forelægge den Økonomiske rapportering pr.
30. september 2012 (kvartalsrapporteringen III) til godkendelse.
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Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange
årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni og 31. august.
Den nye rapportering skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af
halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i
kommunen samt medvirke til den nødvendige synliggørelse og fokusering på serviceudgifterne.
Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning eventuelle
tillægsbevillingsansøgninger.

Baggrund
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger
af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle
situation/udvikling.
Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne
tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.
Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på
udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk i notatet.
I kvartalsrapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013.
Samlet forventes overførslerne til 2013 at udgøre ialt 225,1 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på
driftsbudgettet, 219,9 mio. kr. på anlægsbudgettet og -103,8 mio. kr. vedrørende øvrige
finansposter/NESA-midler.

Vurdering
Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov for
tillægsbevillinger på 14,8 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter.
På Kultur- og Fritidsudvalgets målområder medfører rapporteringen på driften tillægsbevilling
på 0,8 mio. kr. i mindreudgift samt tillægsbevilling på anlægssiden på 0,8 mio. kr. i merudgift.
Årsagerne hertil er beskrevet på side 15 i vedlagte Økonomiske rapportering.

Indstilling
Økonomi indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen III oversendes til godkendelse i
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
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_________________________
Bilag
Notat kvartalsrapporteringen pr. 30.9

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2012
4 Åbent

Orientering om møder og arrangementer

037714-2012

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

Baggrund
I perioden 7. november til 28. november 2012:







Lommefilmsfestival i Gentofte Kino den 9. november kl. 8.30
Indvielse af kanoner ved Charlottenlund Fort den 9. november kl. 13
Informations- og inspirationsaften for børn og unge med talent for idræt, Bakkegårdsskolen
kl. 19-21.
Indvielse af bogbørsen den 17. november ved Ibstrup Torv kl. 13, ved
Morescovej/Ordrupvej kl. 14 og ved Ahlmanns Allé/Duntzfelts Allé kl. 15.
Udstilling af grønlandsk kunst på Schæffergården. Udstillingen varer fra den 23. november
til 1. februar 2013.
Reception i forbindelse med udgivelse af Gentofte Håndarbejdsværksteds jubilæumsbog
den 28. november kl. 10.

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne.

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

_________________________
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2012
5 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
058259-2011

_________________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. november 2012
6 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
058259-2011

_________________________
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