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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
1  Åbent         Kriterier for Kulturpuljen fra 2015 
 
035500-2014 
 
 
Resumé 

På mødet den 26. november 2014 (pkt. 9) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget fra 2015 at lade 
Kultur og Bibliotek behandle alle ansøgninger til Kulturpuljen administrativt. I forlængelse heraf har 
Kultur og Bibliotek sammenholdt de nuværende kriterier med praksis de seneste fem år og 
fremlægger på den baggrund forslag om at forenkle kriterierne for Kulturpuljen. 

 
Baggrund 

Kulturpuljens nuværende kriterier er: 

 At støtte kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune  
 At udvikle, iværksætte og afprøve nye muligheder hvad angår arrangementsformer, 

målgrupper, organisations- og samarbejdsformer  
 De kulturelle aktiviteter skal foregå i Gentofte Kommune  
 De kulturelle aktiviteter skal være åbne for alle kommunens borgere, og ikke kun for en 

særlig kreds  
 Der gives støtte til tidsafgrænsede aktiviteter og til kulturtilbud af mere permanent karakter  
 Der ydes ikke støtte til indkøb af kunstværker, arbejdslegater, forskning, undervisning eller 

almindelige anlægs - og driftsudgifter  
 Kulturpuljen kan søges af enkeltpersoner, foreninger, institutioner m.fl.  
 Ansøgerne opfordres til at søge supplerende finansieringskilder udover kulturpuljen 

Praksis de seneste fem år (fra 2010 – 2014) har været, at Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at 
støtte traditionsrige og tilbagevendende begivenheder, der kommer borgerne til gode i form af 
konkrete oplevelser, der er åbne for alle. Der er således blevet lagt vægt på at støtte 
arrangementer med fokus på konkrete resultater, som borgerne har haft glæde af.  
 
Kulturpuljen var i 2014 på 1.924.000 kr., hvoraf 1.618.000 kr. blev bevilget til tilbagevendende, 
årlige begivenheder.  
 
Kultur og Bibliotek foreslår på den baggrund følgende forenkling fra 2015: 
 
Alle, som ønsker at arrangere en kulturel aktivitet i Gentofte Kommune, kan søge Kulturpuljen.  
 
Kulturpuljen støtter: 

 Kulturelle aktiviteter, der forgår i Gentofte Kommune 
 At iværksætte, udvikle og afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter 
 Kulturelle aktiviteter, der er åbne for alle og ikke kun for en særlig kreds 
 Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter 

Kulturpuljen støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, forskning og undervisning samt 
almindelige drifts- eller anlægsudgifter. 
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Vurdering 

Kultur og Bibliotek vurderer, at en forenkling af Kulturpuljens kriterier gør det tydeligere, hvilke 
typer af aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget har haft sædvane for at støtte de seneste fem år. En 
forenkling giver Kultur og Bibliotek en klarere ramme at administrere puljen indenfor. 

 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At godkende kriterierne for Kulturpuljen 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: Oversigt over tilbagevendende ansøgere 2010-2014 
 Bilag 2: Oversigt Kulturpuljen 2014, budgetopfølgning per den 16. december 2014 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
2  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen 2015: Danmarks Internationale 
Gadeteaterfestival 2015 
 
035996-2014 
 
 
Resumé 

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival tilbyder at besøge Gentofte Kommune i august 2015. 
Såfremt Gentofte Kommune ønsker at engagere sig i festivalen, vil den skulle finansieres af 
Kulturpuljen. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget på formandens foranledning.   

 
Baggrund 

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival har tidligere tilbudt at gæste Gentofte Kommune. I 
2013 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 8. april 2013 (pkt. 2) at støtte 
Gadeteaterfestivalen efter i første omgang at have afvist ansøgningen pga. prisen, og at festivalen 
skulle afvikles i sommerferien (6. februar 213). Efterfølgende sendte Gadeteaterfestivalen en ny 
ansøgning, hvor prisen var halveret og med afvikling i en weekend i august måned. 
Gadeteaterfestivalen blev afholdt på Charlottenlund Fort, men desværre regnede det hele 
weekenden, og festivalen trak kun 1.600 publikummer. De ti internationale forestillinger var meget 
forskellige og yderste professionelle. 
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I 2014 tilbød Gadeteaterfestivalen igen at gæste Gentofte Kommune, men på mødet den 5. marts 
2014 (pkt. 6) afslog Kultur- og Fritidsudvalget at støtte festivalen, da det havde krævet langt flere 
personaleressourcer at afvikle festivalen i 2013 end planlagt.  

Gadeteaterfestivalen har igen i år tilbudt at gæste Gentofte Kommune i august 2015. Festivalen 
afvikles i perioden 10. – 23. august. Gentofte Kommune tilbydes et to-dages program med i alt 
seks forestillinger. På den første dag afvikles en enkelt forestilling, der varer hele eftermiddagen, 
og på andendagen afvikles fem internationale forestillinger. Gentofte Kommune skal sørge for 
planlægning og koordinering, tilladelser i forhold til opførelser i det offentlige rum, oprydning og 
eventuelt genetablering af de anvendte arealer samt markedsføring. 

Planlægning og afvikling af Gadeteaterfestivalen ligger på det tidspunkt af året, hvor 
Kulturafdelingen planlægger og afvikler årets store events: Kultur & Festdage, Historiens Dage, 
GentofteNatten og Børnekulturugen. Kulturafdelingen har ikke ressourcer til at løfte opgaven, og 
der vil derfor være brug for supplerende medarbejderressourcer. 

Prisen for to-dages-programmet er 315.000 kr. Udgifterne er refusionsberettigede fra Statens 
Kunstfond, og nettoudgiften bliver således 157.500 kr. Hertil kommer 15.000 kr. til markedsføring 
og PR, 10.000 kr. i udgifter til festivalplads, afspærring, renhold m.m. samt 70.000 kr. i 
personaleudgifter til planlægning, koordinering og afvikling af festivalen. I alt 252.500 kr.  

Gadeteaterfestivalen kunne deles med en anden kommune, og programfladen kunne i så fald 
deles ligeligt, hvorfor udgifterne til festivalen kunne reduceres tilsvarende. De øvrige 
planlægningsudgifter vil dog ikke kunne reduceres væsentligt, da arbejdsbyrden ikke reduceres i 
sammen omfang som de færre forestillinger, der i givet fald ville skulle afvikles. Anslåede udgifter 
ved to-delt værtsskab er ca. 150.000 kr. 

 
Vurdering 

Kultur og Bibliotek vurderer, at Danmarks Internationale Gadeteaterfestival byder på et flot 
internationalt program, og erfaringen fra 2013 er, at forestillingerne er yderst professionelle.  

Det er imidlertid vanskeligt at tiltrække et stort publikum til en festival, der afvikles så tæt på 
skolernes sommerferie, og det vurderes derfor, at festivalen i sin fulde udstrækning kun vil kunne 
tiltrække et publikum i størrelsesordnen 3-4.000, hvis vejret er godt. Når der ses på det samlede 
budget til seks forestillinger, og ikke til ti som i 2013, vurderes det at være uforholdsmæssigt højt. 

 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget  

At Gentofte Kommune ikke engagerer sig i Danmarks Internationale Gadeteaterfestival 2015  

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
 Bilag 1: Gadeteaterfestival 2015 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
3  Åbent         Hensigtserklæring om deltagelse i formulering af en ny kulturaftale for 
2016-2019 
 
035496-2014 
 
 
Resumé 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 13. august 2014 (pkt. 4) Gentofte Kommunes 
engagement i kulturaftalesamarbejdet, KulturmetropolØresund. Gentofte Kommune skal på 
nuværende tidspunkt afgive en hensigtserklæring om deltagelse i formuleringen af en ny 
kulturaftale for perioden 2016-2019.  
 
Baggrund 

KulturMetropolØresund blev skabt i 2012 med visionen om at udvikle sig til en sammenhængende 
kulturmetropol i løbet af 10 år. Næste skridt i udviklingen mod en sammenhængende 
kulturmetropol er den kommende kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen.  

Formålet med Kulturmetropol Copenhagen er at spille en vigtig rolle i udviklingen af innovative, 
demokratiske og aktive borgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på 
de muligheder, der ligger i de kreative erhverv. Det er Kulturmetropol Copenhagens erklærede mål 
at sætte borgeren i centrum og sikre, at hovedstadsregionens borgere mærker effekterne af at 
være borger i en sammenhængende kulturregion. Kultur i Kulturmetropol Copenhagen skal forstås 
bredt, dvs. at begrebet også dækker idræt og fritid. 

Den kommende kulturaftale er et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region 
Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. For at nå målet igangsættes en række 
fælles udviklingsprojekter, der skal være karakteriseret af brede partnerskaber og af at skabe 
blivende, fælles værdier. Et antal projekter fastlægges i aftalens begyndelse, og derudover vil der 
være mulighed for at igangsætte nye projekter undervejs. 

Beslutning om endelig tiltrædelse af en ny kulturaftale for perioden 2016-2019 skal træffes i 
oktober 2015. 

 
Vurdering 

I den nuværende kulturaftale har de projekter, som Gentofte Kommune deltager i, overvejende 
udviklet sig positivt, og den nuværende kulturaftale er unik i kraft af sin størrelse. Dog har det i alle 
projekter været vanskeligt at omsætte indsatserne i aftalen til mærkbare resultater lokalt. Samlet 
set vurderes det imidlertid vigtigt, at Gentofte Kommune indgår i det formaliserede samarbejde 
omkring formuleringen af en ny kulturaftale, således at Gentofte Kommune deltager i og får 
indflydelse på den aktuelle udvikling og sikrer indsatser til glæde for borgerne lokalt. 
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Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At afgive en hensigtserklæring om Gentofte Kommunes deltagelse i udviklingen af en ny 
kulturaftale for perioden 2016-2019. 

Publikationen: KulturMetropolØresund - Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i 
en samlet kulturregion - udleveres i tryk på mødet 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: KMØ Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion 
 Bilag 2: Kulturmetropol Copenhagen - forslag til kommende kulturaftale 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
4  Åbent         Handleplaner for Kultur og Bibliotek i 2015 
 
036407-2014 
 
 
Resumé 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2014 (pkt. 2) vision og politiske mål 
for Kultur og Bibliotek. Hermed fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering Kultur og 
Biblioteks nye handlinger i 2015, der sikrer implementeringen af de politiske mål.  

 
Baggrund 

Mål 1: Kultur og Bibliotek skaber sammenhænge, som giver anledning til refleksion og indsigt, og 
hvor vi dannes som mennesker og deltagere i fællesskaber.  
 
Kultur og Bibliotek gennemfører i 2015 følgende handlinger: 
 
Politisk dialog 

 Integreret samarbejde med skoler, gymnasier og dagtilbud 
 Tilbud til børn i deres frie tid 
 Rammer for kulturtilbud 
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Effekt: Det forventes, at kulturen bidrager til udviklingen af det enkelte barns faglige, sociale og 
personlige kompetencer. 

Mål 2: Borgerne møder Kultur og Bibliotek som en lyttende og levende sparringspartner, der 
understøtter meningsfulde fællesskaber og samskabelse af kulturelle tilbud og aktiviteter.  
 
Kultur og Bibliotek gennemfører i 2015 følgende handlinger: 

 Årets Ungdomskommune 
 Ungedrevne projekter 
 Etablering af interessefællesskaber 
 Jægersborg bibliotek som kulturhus 

Effekt: Det forventes, at bibliotekerne opleves som kulturelle mødesteder, hvor borgerne engagerer 
sig i udviklingen af de kulturelle aktiviteter, og at de unges kreative kompetencer styrkes samt 
deres evne til at tage ansvar og mestre. 
   
Mål 3: Kultur og Bibliotek skal imødekomme borgernes forventning om større fleksibilitet og udvidet 
adgang til kulturinstitutionerne.  
 
Kultur og Bibliotek gennemfører i 2015 følgende handlinger: 

 Åbne kulturtilbud for unge 
  Nøglebiblioteker 
 Øregaard Museum nye åbningstider 

Effekt: Det forventes, at en større andel af borgere bruger de kulturelle tilbud, fordi den fleksible 
adgang gør det muligt at bruge kulturtilbuddene, når det passer ind i borgernes daglige rytme. 
Således forventes det, at borgernes viden og kreativitet udvikles og styrkes. 

 
Vurdering 

Kultur og Bibliotek vurderer, at ovenstående nye handlinger i 2015 sammen med de øvrige 
kulturelle tilbud, sikrer implementeringen af de politiske mål. 

 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
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 Bilag 1: Kultur og Bibliotek handleplaner for 2015 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
5  Åbent         Kriterier for Klubrumspuljemidler, 2015 
 
035798-2014 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på deres møde 31. maj 2010 (pkt. 20) de nugældende 
retningslinjer for klubrumspuljen. 
Disse retningslinjer ønsker Fritid, Kultur og Unge at justere, således at kriterierne for ansøgninger 
til puljen bliver mere fleksible til gavn for idræts- og foreningslivet. 

 
Baggrund 

Der har været et stigende antal ansøgninger til klubrumspuljen med ønske om at søge tilskud til 
faste installationer og inventar som er en forudsætning for at aktiviteten kan gennemføres.  Fritid, 
Kultur og Unge ønsker derfor at justere i de nuværende principper. Forslag til nye retningslinjer er 
vedlagt som bilag.  
Den foreslåede ændring vil betyde, at det fremover bliver muligt at søge midler til faste 
installationer og inventar som er en forudsætning for, at en given aktivitet kan gennemføres. 

 
Vurdering 

Fritid, Kultur og Unge og vurderer, at klubrumspuljen giver idrætsklubber i Gentofte Kommune 
gode muligheder for, at søge tilskud til udførelse af mindre anlægsinvesteringer. 

Fritid, Kultur og Unge vurderer, at de projekter der er bevilliget midler til, støtter og udvikler 
idrætslivet i Gentofte Kommune. 

Fritid, Kultur og Unge vurderer, at en justering af retningslinjerne for klubrumspuljen vil øge 
fleksibiliteten af puljens anvendelse til glæde for kommunens idræts- og foreningsliv. 

 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At forslag til ændrede retningslinjer for klubrumspuljen godkendes. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Justering af principper for uddeling af midler for klubrumspuljen 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
6  Åbent         Kriterier for Eliteidrætspuljen og Puljen for talentudviklingsmiljøer 
 
031683-2014 
 
 
Resumé 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 26. november 2014, at Eliteidrætspuljen fra 
2015 skal behandles administrativt. I forvejen behandles Puljen til talentudviklingsmiljøer 
administrativt. Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges nu kriterier for tildeling af midler fra puljerne til 
godkendelse. 

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik for 2013-2016 har som en af målsætningerne 
for kommunes eliteidræt at ”understøtte udvikling og forbedring af talentmiljøerne i klubberne”. I 
tråd med dette afsætter Idræt og Fritid årligt to puljer til at støtte idrætsforeninger i at forbedre 
talentmiljøerne, hhv. Eliteidrætspuljen og Pulje til talentudviklingsmiljøer 

Eliteidrætspuljen har til formål at yde økonomisk støtte til eliteidrætten og som udgangspunkt at 
støtte rejser til kampe/turneringer, som idrætsudøverne er kvalificerede til. Puljen til 
talentudviklingsmiljøer har til formål at hjælpe foreninger med at udvikle eller optimere et allerede 
eksisterende talentmiljø (se bilag 1 og 2). 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 26. november 2014, at Eliteidrætspuljen fra 
2015 skal behandles administrativt, hvilket vil give ansøgere til puljerne et hurtigere 
ansøgningsforløb. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde d. 9. januar 2014, at Puljen til 
Talentudviklingsmiljøer behandles administrativt. 

Fritid, Kultur og Unge har formuleret en række kriterier, som skal opfyldes for at få tildelt midler fra 
puljerne. 

I kriterierne for Eliteidrætspuljen lægges der vægt på 

 At udøveren eller holdet dyrker en idrætsgren, som har DIF godkendte mesterskaber 
 At idrætsudøveren eller holdet repræsenterer en forening, som har hjemsted i Gentofte 

Kommune 
 At udøver eller holdet er på højeste nationale niveau og/eller repræsenterer Danmark 

internationalt  
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I kriterierne for Pulje til Talentudviklingsmiljøer lægges der vægt på  

 At idrætsforeningen skal have hjemsted i Gentofte Kommune 
 At idrætsforeningen skal dyrke en idrætsgren, der har DIF godkendte mesterskaber. 
 At idrætsforeningen kan udpeges af specialforbundet, som et centralt talentudviklingsmiljø i 

idrætsgrenen 
 At der er et nationalt resultat/udviklingsperspektiv (kan føde talenter til et 

ungdomslandshold, o. lign.) inden for en 4-årig periode 
 At foreningens talenttrænere har eller vil påbegynde DIF niveau 2 eller 

diplomtræneruddannelsen og har eller er påbegyndt ATK uddannelse 
 At idrætsforeningen har en handleplan for arbejdet med talentudvikling 

 
Vurdering 
Fritid, Kultur og Unge vurderer, at kriterierne er i sammenhæng med Gentofte Kommunes idræts- 
og bevægelsespolitik, samt at kriterierne afspejler de principper som Kultur- og Fritidsudvalget 
hidtil har tildelt støtte fra Eliteidrætspuljen og Pulje til talentudviklingsmiljøer på.  
 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At kriterierne for tildeling af støtte fra Eliteidrætspuljen og Pulje til talentudviklingsmiljøer 
godkendes.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Kriterier for Eliteidrætspulje 
 Bilag 2 - Kriterier for Puljen for talentudviklingsmiljøer 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
7  Åbent         Ekstraordinært driftstilskud, CBK 2015 
 
036148-2014 
 
 
Resumé 

Charlottenlund Badminton Klubs hal nedbrændte d. 26. marts 2014 og klubben har siden kæmpet 
for at overleve som klub ved at træne i andre haller. Klubben har haft ekstraordinære udgifter til 
halleje i haller uden for kommunen. Det foreslås at CBK i 2015 opretholder det årlige 
ekstraordinære driftstilskud, som klubben oppebærer, da de ejer deres egne faciliteter. 
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Baggrund 

Den 26. marts 2014 nedbrændte Charlottenlund Badminton Klubs (CBK) hal og den tilstødende 
bygning, der indeholdt CBKs klublokale. CBK ejede selv hallen og lejede sig ind i klublokalet. 
Gentofte Kommune har siden været i dialog med CBK for at sikre at klubben trods branden har 
kunnet fortsætte aktiviteteterne. CBKs træning er siden branden foregået i mange forskellige haller 
i kommunen. De øvrige klubber i kommunen har været meget villige til at afgive tid for specielt at 
sikre at CBKs ungdomsarbejde har kunnet fortsætte. Dog har CBK været nødt til at leje sig ind i 
haller også uden for kommunen for at så mange medlemmer kan fortsætte med at spille 
badminton. Arbejdet med at bygge en ny hal og nyt klublokale er i gang og forventes færdig ultimo 
2015 for hallens vedkommende, mens det endnu er uklart, hvornår klublokalet forventes færdig, da 
der er tale om en privat bygherre. 

CBK modtager årligt jf. folkeoplysningslovens bestemmelser medlems- og lokaletilskud  jf. de 
regnskaber og aktivitetstimer de indsender til kommunen. Dette beløb forventes at blive reduceret 
de næste par år som følge af tab af såvel medlemmer som aktivitetstimer. Klubben modtager 
herudover et ekstraordinært driftstilskud årligt, som følge af at klubben ejer deres egen hal. I 2014 
udgjorde tilskuddet kr. 327.274. Da CBK har haft ekstraordinært mange udgifter for at redde 
klubbens aktiviteter og fastholde medlemmerne trods de svære vilkår, ønsker klubben at bevare de 
ekstraordinære driftstilskud i 2015.   
CBK forventer fra 2016 at være på plads i de nye rammer og det ekstraordinære driftstilskud vil 
skulle beregnes på ny, da udgifterne til den nye hal formodes at være anderledes end det var 
tilfældet i den nedbrændte hal.  

  

 
Vurdering 

Det er Fritid, Kultur og Unges vurdering, at CBK har haft ekstraordinært mange udfordringer siden 
branden og at det har påført klubben mange ekstraudgifter. Det er endvidere Fritid, Kultur og 
Unges vurdering, at CBK som følge af fald af antal medlemmer og nedgang i aktivitetstimetallet vil 
miste en markant del af deres årlige medlems- og lokaletilskud.  Det er Fritid, Kultur og Unges 
vurdering at tildeling af ekstraordinært driftstilskud i 2015 vil være en vigtig brik i at CBK kan 
fortsætte deres eksistens. 

 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur og Fritidsudvalget: 

At Charlottenlund Badminton Klub bevarer deres ekstraordinære driftstilskud i 2015. 

 
 
 
_________________________ 
 



  Side 13 af 14 
 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
8  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
035380-2014 
 
 
Resumé 

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

 
Baggrund 

I perioden den 8. januar til d. 4. februar 2015.  

 Kulturklub Gentoftes Nytårskur, Garderhøjfortet, lørdag den 10. januar kl. 11-13  
 Nytårskoncert med Gentofte Concert Band, Rådhushallen, søndag den 18. januar kl. 15  
 Rejsegilde for ny hal på Gentofte Sportspark, tirsdag d. 27. januar  
 Prismodtagelse, Årets Ungdomskommune, Rådhushallen, onsdag den 28. januar kl. 18.30-

21.30 

 
Indstilling 

Fritid, Kultur og Unge indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
036117-2014 
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 07. januar 2015 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
036117-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


