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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
1 Åbent Gentofte Sportspark, OPP 2007-08
046400-2006
Resumé
Notat med indstilling eftersendes.
_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
2 Åbent Supplerende anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til kunstgræsbane,
Gentofte Sportspark
014610-2007
Resumé
Kunstgræsbanen på den eksisterende grusbane ved Gentofte Stadion skulle efter den
oprindelige plan have været klar til brug den 1. oktober 2006. Dårligt vejr og store
problemer med at få etableret et effektivt dræn har i midlertid medført såvel en
forsinkelse som en fordyrelse af projektet. Nu er der fundet en løsning på
drænproblemerne, og det er aftalt med entreprenøren, at banen kan være klar til brug
den 1. oktober 2007.
Banen var i det oprindelige projekt vurderet til at koste 4.550.000 kr., hvoraf Gentofte
Kommune skulle betale 3.300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til
Gentofte Sportspark, og Dansk Boldspil Union skulle betale et tilskud på 1.250.000 kr.
Hvis det besluttes at gennemføre det nye forslag til løsning på drænproblemerne vil det
koste yderligere 1.500.000 kr, hvilket bringer den samlede anlægssum op på
6.050.000 kr.
Baggrund
Arbejdet med at etablere en kunstgræsbane blev stoppet i december 2006, da det
regnfulde efterår 2006 viste, at der var store problemer med at dræne regnvand væk
fra banen. Problemerne skyldes to byggetekniske mangler: defekte dræn og en meget
kompakt baneopbygning, der ikke kan dræne regnvand væk fra overfladen.
Der har i foråret været en tvist om, hvem der var ansvarlig for de byggetekniske
mangler. Et syn og skøn har konkluderet, at hovedentreprenøren er ansvarlig for det
defekte dræn, mens Gentofte Kommune har ansvaret for baneopbygningen.
For ikke at forsinke arbejdet er der indgået forlig mellem Gentofte Kommune og
hovedentreprenøren og arbejdet med drænledningerne går nu i gang. Forslag til
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udbedring af baneopbygningen fremgår af vedlagte bilag.
Vurdering
Det vurderes, at forslaget i vedlagte bilag bør gennemføres. Og at der som
konsekvens heraf gives suppelerende anlægsbevilling på 1.500.000 kr. finansieret af
det afsatte rådighedsbeløb i 2007 til Gentofte Sportspark. Det oprindelige
rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2007 var på 4.500.000 kr., hvoraf
500.000 kr. tidligere er blevet frigivet som anlægsbevilling til OPP-projektet. Hvis
ansøgningen om supplerende anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til kunstgræsbanen
imødekommes, vil der således restere 2.500.000 kr. af 2007-rådighedsbeløbet.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der gives supplerende anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til etablering af
kunstgræsbane på Gentofte Stadion med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb
til Gentofte Sportspark i 2007.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Anbefales til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til: Økonomiudvalget

_____________________
Bilag Internt notat af 6. august 2007 om kunstgræsbanen ved Gentofte
Stadion

Åben i
Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
3 Åbent Hellerup Idræts Klub ansøger om at klubbens bane to ændres til
kunstgræsbane samt at der etableres belysningsanlæg
009540-2006
Resumé
Hellerup Idræts Klub (HIK) anmoder ved brev af 20. februar 2006 Gentofte
Kommune om at godkende et vedlagt forslag om etablering af en kunstgræsbane på
klubbens eksisterende græsbane , bane 2, ved Maglegårdshallen. Samtidig anmoder
klubben om, at der etableres lys på banen.
Sportsgruppen behandlede forslagene på møder 20. november 2006 og 12. marts
2007 og erklærer sig positiv over for begge forslag, men må på grund af
beløbsstørrelsen henvise projekterne til politisk behandling.
Baggrund
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HIKs baner er så overbelastede, at det kræver en meget stor gartnerisk indsats for at
holde dem i en stand, som er nogenlunde at spille på. Bane 2 benyttes yderligere i
dagtimerne af Maglegårdsskolens børn i idrætstimer og elevpauser.
Hvis bane 2 ændres til en kunstgræsbane, forøges udnyttelsesgraden, så der kan
spilles på den hele året, samtidig med at overfladen bliver mere holdbar. For at
kunne spille i årets mørke tid kræves et lysanlæg.
Vurdering
For at anlægge et lysanlæg skal der gennemføres en nabohøring. Et lysanlæg blev i
setember 2006 prissat til 540.000 kr. Det er Skole og Fritids vurdering, at det i dag vil
koste 570.000 kr.
HIK skriver i sin anmodning, at prisen for den ønskede kunstgræsbane i 2005 var ca.
4.5 mio. kr. Efter telefonisk kontakt til tilbudsgiver og sammenligning med prisen på
tilsvarende anlæg i Gentofte Kommune vurderer Skole og Fritid, at prisen i dag vil
være 4.950 mio. kr. Ud over de i tilbuddet nævnte udgifter skal der afsættes økonomi
til vedligeholdelsesmaskiner, rådgiverhonorar, byggeplads, mål, bortkørsel af evt.
forurenet jord, uforudsete udgifter etc. Alt dette beløber sig til ca. 2.150 mio. kr. Hvis
man vælger at bruge miljøvenligt refil og gummipadlag i stedet for det i forslaget valgte
mellemlag af genbrugsgummi i baneopbygningen vil det koste yderligere 1.675 mio.
kr.
Prisen for den fulde pakke er 9.345 mio. kr.
Fra "Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almeme Formaal" foreligger et tilsagn om 1
mio. kr. til etablering af en kunststofbane under forudsætning af, at Gentofte Kommune
bidrager med restbeløbet - altså 8.345 mio. kr.
Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At udvalget beslutterer, om anmodningen fra HIK om etablering af kunstgræsbane og
lysanlæg på klubbens bane skal tages med i Budget 2008 forhandlingerne.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Vedtaget.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
Bilag Ansøgning fra HIK om at ændre bane 2 til kunstgræs type 3
Bilag Tilbud fra Hellerup Elektrikeren vedrørende lys på bane 2
Bilag Tilskud fra Mærsk-McKinneys Fond

Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
4 Åbent Udkast til intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur
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og Bibliotek
030750-2007
Resumé
Der skal indgås kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for perioden
2008 – 2009.

Baggrund
Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for
Kommunalbestyrelsens målsætninger på de enkelte opgaveområder.
Formålet med kontrakten er:





At styrke dialogen og forventningsafstemningen mellem kontraktparterne
At styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Planen i forvaltningen og på det
decentrale niveau, hvor den konkrete service leveres til borgerne
At fremme sammenkædningen af økonomi, indhold og kvalitet i serviceydelserne

Den interne kontrakt beskriver vision, kvalitetsmål og udviklingsindsatser for kulturområdet i
perioden 1.1. 2008 - 31.12. 2009. Kontrakten er første Niveau 1-kontrakt på kulturområdet som
følge af den generelle indførelse af kontraktstyring i Gentofte Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget har i foråret 2007 gennemført en række dialogmøder med fritids- og
kulturinstitutionerne, hvor de væsentligste udfordringer på området er drøftet. Denne første
kontrakt skal således ses som en del af en udviklingsproces.
Kontrakten beskriver baggrund og perspektiver for området. Desuden målsættes
udviklingsindsatsen med aktiviteter, der skal sikre at de politiske mål udvikles som ønsket.
Efter hvert af kontraktårene modtager Kultur- og Fritidsudvalget en tilbagemelding på
kontrakten.
Kontrakten indgås mellem Kultur- og Fritidsudvalget og direktøren for Kultur og Bibliotek. På
baggrund af denne kontrakt indgår direktøren derefter kontrakter med de store
kulturinstitutioner: Gentofte Bibliotekerne, Gentofte Musikskole og Øregård Museum. Desuden
indgår direktøren en række udviklingsaftaler med områderne: Kulturskolerne D8,
Aktivitetshuset Gentoftegade 71 og Lokalhistorisk Arkiv.
Såvel kontrakten mellem Kultur og Fritidsudvalget og direktøren (niveau 1 kontrakt) samt
direktørens kontrakter og udviklingsaftaler med institutionerne (niveau 2 kontrakter) træder i
kraft med virkning fra 1. januar 2008.

Vurdering
Den Interne Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek vil i høj grad sikre
overensstemmelse mellem de politiske mål i Gentofte Planen og de konkrete aktiviteter der
igangsættes. Kontrakten sikrer desuden, at der holdes fast i de overordnede linier på området,
og at der således gives de bedst mulige rammer for kulturinstitutionerne til at levere
kvalitetsydelser til borgerne.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At udkast til Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek drøftes.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Drøftet.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:
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_____________________
Bilag INTERN KONTRAKT MELLEM KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
5 Åbent Øregaard Museum, årsrapport og årsregnskab 2006
030759-2007
Resumé
Øregaard Museum har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2006 samt Oplæg om
udfordringer for Øregaard Museum 2008 -2010.

Baggrund
Museet har vist 5 egenproducerede særudstillinger. Den ene udstilling er formidlet videre til
handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Besøgstallet var på 18.993 mod 17.782 besøgende i
2005, 24.048 besøgende i 2004, 9.618 besøgende i 2003, 1.687 besøgende i 2002 og 3.480
besøgende i 2001.
Museet har i 2006 haft et omfattende aktivitetsprogram for børn og voksne. Det drejer sig om
omvisninger i udstillingerne; høst- og julemarked; undervisningstilbud til folkeskoler og
gymnasier, Øregård Museums lille malerskole i skolernes efterårsferie, Deltagelse i Historiens
dag og deltagelse i børnekulturugen.
Af museets regnskab fremgår et, at årets resultat er et overskud på 136.407 mod et overskud
på 28.015 kr. i 2005 og et merforbrug på 956.017 kr. i 2004.
På dialogmødet den 6. juni 2007 mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Øregaard Museum
drøftedes museets nuværende drift og aktiviteter samt de udfordringerne museet står over for.
Øregård Museum har på den baggrund sammen med årsberetning og årsregnskab for 2006
udarbejdet et oplæg, der redegør for de driftsmæssige udfordringer og perspektiver for
udvikling af museets virksomhed.
I oplægget beskriver Øregaard Museum de driftsmæssige vilkår som meget pressede i forhold
til det høje aktivitetsniveau med ca. 18.000 besøgende årligt samt skoletjeneste,
arrangementer og andre aktiviteter.
I oplægget redegøres endvidere for, at hvis det kommunale driftstilskud fastholdes på det
nuværende niveau, kan museet formidle den faste samling og fastlægge formidlingsaktiviteter
for kommunens folkeskoler; deltage i GentofteNatten, Kultur- og Festdage og andre
kultursamarbejder. Åbningstiden vil være onsdag - søndag kl. 14 -17, lukket juni -august og ca.
2000 -3000 gæster årligt.
Øregaard Museum søger således om et øget driftstilskud fra 2008 på 872.000 kr.
Derudover beskrives en række ønsker til udvikling af faciliteter og aktiviteter.

Vurdering
Kultur og Bibliotek vurderer, at Øregaard Museum er en af kommunens væsentligste
kulturinstitutioner, der rummer både kvalitet og bred appel til borgerne. Museet har gennem de
sidste 4 år haft en markant aktivitetsudvidelse med velbesøgte særudstillinger og andre
udadvendte aktiviteter.
Museet har opnået det nuværende aktivitetsniveau ved at anvende opsparede midler og
gennem en forøgelse af det kommunale tilskud på 450.000 kr. fra budget 2005.
De markante særudstillinger er delvist finansieret gennem fondsmidler. Det kan ifølge museet
ikke forventes, at fonde i samme grad vil tilgodese Øregaard Museum fremover.
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Øregaard Museums samlede budget har de seneste 3 år været på ca. 2 mio. kr., og dermed er
der skaffet indtægter svarende til det kommunale tilskud på ca. 1 mio. kr.
På museets driftsbudget udgør udgifterne til lokaler og administration alene ca. 500.000 kr.,
hvilket svare til halvdelen af det kommunale tilskud.
Det vil være af stor betydning for den kulturelle mangfoldighed i kommunen, at museet kan
fastholde og udvikle sit høje faglige niveau og de udadvendte aktiviteter.
Kultur og Bibliotek vurderer, at en udvidelse af driftsrammen til Øregaard Museum vil være
nødvendig for at fastholde museets drift på mindst samme niveau som i dag.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At årsrapport og årsregnskab 2006 for Øregaard Museum godkendes.
2. At ansøgning om driftsudvidelse på 872.000 kr. videresendes til drøftelse af budget
2008.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Pkt. 1-2: vedtaget.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
Bilag UDFORDRINGER FOR ØREGAARD MUSEUM 2008-2010
Bilag Budgetoplæg 2008 For Øregaard Museum
Bilag Notat om Øregård Museum

Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
6 Åbent Forslag om kulturhus på Lindegården
030752-2007
Resumé
Gentofte Kommune har den 10. juni modtaget et forslag fra Skovshoved Grundejer- og
Bevaringsforening om etablering af et kulturhus i Lindegården.
Baggrund
Det er Skovshoved Grundejer- og Bevaringsforenings mål, at Lindegården kommer til
at fremstå som et kulturhus, der igennem aktiviteter, udstillinger og undervisning kan
synliggøre fikserlejet – dets huse, haver, stejlerækker, fiskegarnene, fiskerbådene og
livet i samspillet med disse elementer. Bestyrelsen oplyser endvidere at flere
pensionerede lærere gerne vil ansættes i deltidsjob og en række Skovsere har meddelt
at de gerne arbejder frivilligt.
Samlingen:
I forslaget fra Skovshoved Grundejer- og Bevaringsforening omtales, at den
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kommende samling i dag er placeret hos ’Skovsere’ rundt i fiskerlejet
Skovshoved Grundejer- og Bevaringsforening vurderer at Lindegården vil kunne
istandsættes med behørig faglig rådgivning og professionel indsat samt frivilligt arbejde
fra de mange i byen, der gerne vil bidrage til udviklingen af et kulturhus i Skovshoved
for et beløb på 3-4 mio. kr.
Vurdering
Kulturpolitikken i Gentofte Kommune er ifølge Gentofteplanen kendetegnet ved kvalitet
og skal understøtte borgernes kreative udfoldelse, oplevelse, almen dannelse og
oplysning. Det er Kultur og Biblioteks opfattelse, at et kulturhistorisk museum i
Skovshoved drevet af frivillige ikke vil være et tilstrækkeligt kvalitativt tilbud til Gentofte
Kommunes borgere og vil skille sig markant ud i forhold til de øvrige kulturelle
institutioner i kommunen.
I Gentofte Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med 2 nye
kulturhistoriske tilbud til borgerne. Kultur- og Fritidsudvalget har gentagne gange
udtrykt positiv interesse i, at Øregaard Museum undersøger mulighederne for at søge
om statsanerkendelse af museet som et kulturhistorisk museum dækkende
Borgerskabets historie og Gentofte Kommunes historie. Godkender Kulturministeriet
Øregaard Museum til en statsanerkendelse, vil det kræve en forøgelse af
driftsbudgettet på min. 100.000 kr.
Endvidere planlægges der netop nu en større renovering af Københavns Befæstning,
hvor Garderhøjfortet er udpeget til et regionalt videnscenter. Renoveringen af fortet vil
delvis være finansieret af den særlige bevilling fra Realdanias fond, men der må
påregnes kommunale udgifter til såvel anlæg som drift af museum og skoletjeneste.
Kultur og Bibliotek vurderer, at etablering af et kulturhistorisk museum i Lindegården
vil kræve faguddannet personale. Vælger man i stedet at indrette Lindegården til et
aktivitetshus vurderer Kultur og Bibliotek at der i forhold til et ønsket aktivitetsniveau er
forholdsvis få m2 til rådighed i Lindegården.
Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At sagen drøftes.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Drøftet.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
Bilag Forslag om kulturhus på Lindegården i Skovshoved
Bilag Kulturhuset Lindegården
Bilag Kulturhus Lindegården - konkretisering af forslag (1)

Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
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7 Åbent Ombygning og renovering af gentoftegade 71 til Aktivitetshus
030753-2007
Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2005 er det besluttet som et pilotprojekt i en
3-årig periode at etablere et Aktivitetshus i en enkelt bydel.
Baggrund
Kultur- og Fritidsudvlaget har tidligere behandlet sagen på møderne den 7.februar
2007(pkt.3), den 8. marts 2006 (pkt.7) og den 8.februar 2006 (pkt.8) og besluttet, at
huset organiseres med udgangspunkt i en forening, og at ejendommen Gentoftegade
71 anvendes til aktivitetshus.
Der har været afholdt flere borgermøder, der blandt andet har resulteret i dannelsen af
Foreningen Gentofte Aktivitetshus. Foreningen har udpeget medlemmer til den
styregruppe, der varetager planlægningen af ombygningen af ejendommen.
Ejendommen Gentoftegade 71 har tidligere været anvendt til Pædagogisk Central og
senest til folkeoplysende virksomhed. I styregruppen er endvidere repræsentanter for
Kultur og Bibliotek, Byggestyring samt den eksterne rådgiver.
Der skal nu fastlægges et byggeprogram for Aktivitetshuset Gentoftegade 71. Der er
ingen lokalplan for ejendommen og i kommuneplanen er ejendommen udlagt til
boligformål og offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen.
Bygningsmyndigheden har imidlertid vurderet, at der igangsættes kommuneplantillæg
samt lokalplan.
Byg Op/Energi har gennemgået ejendommen og vurderet at der er behov for en
gennemgribende renovering af huset, der bl.a. omfatter udskiftning af tag og vinduer
samt hulrumsisolering. Disse arbejder gennemføres i forbindelse med ombygningen af
ejendommen til aktivitetshus.
I vedlagte programforslag er en detailbeskrivelse af projektets indhold og forventede
anlægsarbejder. Det forventes at huset fortsat kan anvendes til folkeoplysende
virksomhed frem til at afslutningen af sæsonen 2007/2008, hvorefter anlægsarbejder
påbegyndes med forventet afslutning efteråret 2008.
Økonomi.
Der er i budgettet for 2007 afsat 7,8 mio. kr. til etablering af Aktivitetshuset.
I vedlagte Skema 4 fremgår disponeringen af det afsatte beløb.
Derudover udføres der BygOp / Energi-arbejder for anslået 2.915.300 kr., inklusiv en
del af de samlede omkostninger, bl.a. rådgiverhonorar.
Tidsplan
Bygningsarbejdet projekteres sideløbende med lokalplanarbejdet, og det forventes at
ombygningsarbejdet kan gennemføres i sommeren 2008, således at det tilstræbes at
være tilendebragt efteråret 2008.
Vurdering
Kultur og Bibliotek vurderer at ejendommen Gentoftegade 71 med det foreslåede
byggeprogram vil skabe en fin ramme for et aktivitetshus. Kultur og Bibliotek er i
løbende kontakt med Foreningen Gentofte Aktivitetshus, som har accepteret
tidsplanen.
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Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
1. At forslag til byggeprogram til etablering af Aktivitetshus i Gentoftegade 71
godkendes.
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
2. At der gives en projektbevilling til og med udbud på 494.100 kr.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Pkt. 1: Vedtaget. Pkt. 2:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
Bilag Aktivitetshus i Gentoftegade 71, Forslag til Byggeprogram
Bilag Anlægsregnskab Gentoftegade 71, ombygning til aktivitetshus
Bilag Tidsplan for aktivitetshus, Gentoftegade

Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
8 Åbent Årsberetning 2006 Kultur og bibliotek
030754-2007
Resumé
Kultur og Bibliotek har udarbejdet årsberetning for 2006. Årsberetningen udsendes til
udvalgets medlemmer.
Baggrund
Kultur og Bibliotek har siden 1996 udarbejdet en årsberetning med beskrivelse af det
pågældende års hovedaktiviteter inden for kultur- og biblioteksområdet.
Af årsberetningen for 2006 fremgår det bl.a., at:
Bibliotekernes udlånstal er svagt faldende men ligger stadig på et meget højt niveau
sammenlignet med andre kommuner. Samtidig er benyttelsen af Internetydelser og
elektroniske resurser stigende. Det samme gælder borgernes benyttelse af
bibliotekernes tilbud om undervisning og kulturelle aktiviteter. Alt i alt en indikator på, at
det er lykkedes at integrere nye og gamle tilbud til et moderne bibliotek, og at
bibliotekerne ligeledes fortsat udvikler sig til i højere grad at være huse for borgernes
kulturelle oplevelser.
Bibliotekerne har et tæt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Der
samarbejdes med skolerne om fælles edbsystem, og i projektet Læring og Viden er
skole og bibliotek gået sammen om hjemmesiden www.goinfo.dk, der på en helt ny
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måde kvalificerer børnenes kompetencer til at søge og anvende viden og
informationer.
På ældreområdet har bibliotekerne i et helt nyt samarbejde med personalet på
Holmgårdsparken udviklet erindringskasser til demensramte beboere. Indholdet
udvikles af biblioteket og formidlingen varetages af personalet på Holmegårdsparken.
Erindringskasserne med genstande fra de ældres barn- og ungdom har vist sig at være
et godt udgangspunkt for dialogen mellem personalet og de ældre.
Bydelsbibliotekerne udvikler sig som lokalområdets kulturelle samlingspunkter. Det
seneste eksempel er planlægningen af det ny bibliotek i Ordrup, der med sine mange
forskellige funktioner både skal være bydelsbibliotek, gymnasiebibliotek og
samlingspunkt for idrætten.
Lokalhistorien og kulturarven har også i 2006 været et indsatsområde. Lokalhistorie for
børn er det centrale i hjemmesiden www.kulturjagt.dk, der formidler viden om
lokalhistorie og bymiljøer i Gentofte til børn i 3. -5- klasse. 300 året for Jægersborg Allé
blev fejret med udstillingen ”Jægersborg Allé – fra kongelig jagtvej til rekreativt
byområde”.
På kulturområdet er planlægningen af Kulturskolerne på Duntzfeldts Allé 8 og
Aktivitetshuset i på Gentoftegade 71 påbegyndt i 2006. Kulturskolerne med
Musikskole, DramaBilledskole og børnekulturcenter åbner i 2007 og Aktivitetshuset,
der skal drives af en forening, åbner i 2008.
Kulturområdet gennemførte i 2006 de velbesøgte årlige festivaler Kultur- og Festdage,
GentofteNatten og Børnekulturugen.
Desuden har kulturen været en central aktør i forbindelse med udformningen af børneog ungepolitikken. Her har et af fokusområderne været de unge med bl.a. en kulturcafé
på Ungdomsskolen og e-zinet www.gung.dk.
Musikskolen og DramaBilledskolen har i 2006 haft fortsat stigende aktivitetsniveau.
Musikskolen tilbyder udover den generelle undervisning en række særlige aktiviteter
for f.eks. de helt små, for børnehaveklasser, og for talenter på talentlinien.
DramaBilledskolens undervisning suppleres ligeledes med særlige aktiviteter f.eks.
teaterforestillinger og den årlige udstilling af elevernes arbejder på Øregaard Museum.
Musikskolen og DramaBilledskolen er desuden centrale medspillere i etablering af
Kulturskolerne på Duntzfeldts Allé 8.
Indstilling
Kultur og bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Taget til efterretning.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
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9 Åbent Forslag fra Eva hvidt om udnævnelse af et Ensemble in Residence
030755-2007
Resumé
Fra Eva Hvidt er modtaget et forslag om udpegning af et Ensemble in Residence.

Baggrund
Eva Hvidt har fremsendt nedenstående forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling:
”Det foreslås, at Kultur og Bibliotek suppleret med ekstern ekspertise, indstiller et ensemble til
Ensemble in Residence i kommunen for en periode af 1 til 3 år.
Ideen 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 50.000 kr. finansieret af Kulturpuljen og skal for
dette beløb hvert år opføre 2-3 koncerter i Gentofte Kommune.
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 Ensemble in Residence 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 sådant ensemble vil også kunne være en slags ambassadører for kommunen udadtil, fordi
der i deres cv og i koncertprogrammer vil være angivet, at de er udnævnte til Gentofte
Kommunes Ensemble in Residence.
Ensemblet kan vælges ved, at forvaltningen i samarbejde med Kunststyrelsen indstiller 3
forskellige ensembler til KUF, som så foretager et politisk valg blandt dem.”

Vurdering
Gennem årene er der dannet præcedens for, at Kulturpuljen yder et tilskud til ansøgere
svarende til de indtægter ansøgerne selv kan skaffe, f.eks. entréindtægter ved koncerter.
Eksempelvis har Hellerup Kammermusikforening og Belcanto Selskabet hver modtaget 25.000
kr. i tilskud og har begge afholdt 6 koncerter om året. Udnævnelsen af et Ensemble in
Residence vil skabe mulighed for at arrangere koncerter til et smallere publikum.

Indstilling
Kultur og Bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget :
At sagen drøftes.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Drøftet.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
10 Åbent Ansøgning til Kulturpuljen fra Lokalhistorisk Forening om tilskud til
Gentofte Journalen 2007
030756-2007
Resumé
Lokalhistorisk Forening i Gentofte ansøger om tilskud til udgivelse af en årbog 2007
med temaet: Befæstningsanlæg og kanalplaner i Gentofte Kommune.
Baggrund
Lokalhistorisk Forening har siden 1995 udgivet Gentoftejournalen. Eksempler på
temaer fra de sidste år er ”Visionære villaer i Gentofte” udgivet i 2003 og ”Veje i
Gentofte Kommune” udgivet i 2004. Årbogen for 2005 blev udgivet i samarbejde med
Vangede Avis og i 2006 var temaet ”Kirkegårde i Gentofte”. Årbøgerne er alle udgivet
med tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen.
Artiklerne i årbogen 2007 om Befæstningsanlæg og kanalplaner vil bidrage med
formidling af historien om Københavns Befæstning, som vil være særlig aktuelt i
forbindelse med planerne om en større renovering af Københavns Befæstning, hvor
bl.a. Garderhøjfortet indgår.
Årbogen 2007 trykkes i 500 eksemplarer til en samlet udgift på 80.000 kr. Der
budgetteres med en indtægt på 15.000 kr. fra foreningen samt en salgsindtægt på
15.000 kr. Der ansøges om tilskud fra Kulturpuljen på 50.000 kr. Lokalhistorisk Arkiv
bidrager endvidere med billedmateriale til bogen.
Vurdering
Artiklerne i Lokalhistorisk Forenings skrifter er generelt grundige og gennemarbejdede,
og udgivelsesserien formår at give en væsentlig beskrivelse af Gentofte Kommunes
lokale historie og kulturarv.
Lokalhistorisk forening oplyser, at årbøgerne sælges i mindre end 500 eksemplarer á
en pris på 150 kr. Størstedelen af oplaget udleveres gratis til medlemmerne af
foreningen. Kontingentet er for enkeltpersoner er 200,- kr., for par 250,- kr. og for
institutioner 400 kr.
Kultur og Bibliotek finder det rimeligt, at foreningens medlemmer betaler et beløb for
bogen og dermed er med til at finansiere udgivelsen.
Indstilling
Kultur og bibliotek indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget:
At der ydes et tilskud på 25.000 kr. til Gentofte Journalen 2007.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Vedtaget.

Side 14/19

Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
Bilag Ansøgning fra lokalhistorisk forening side 1
Bilag Ansøgning fra lokalhistorisk forening side 2

Åben i Captia
Åben i Captia

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
11 Åbent Orientering om status for BygOp-projektet pr. 30. juni 2007
021286-2007
Resumé
Med denne orientering gives en samlet status for BygOp-projekterne i 2007 pr. 30. juni
2007. Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på i alt 112,421 mio. kr.
Baggrund
Følgende er fjerde afrapportering af det samlede BygOp projekt, og status er opgjort
for de første 6 måneder i 2007.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2007, pkt. 7 en anlægsbevilling på
106,499 mio. kr. til bygningsgenopretning 2007, og den 26. marts 2007 blev der givet
en positiv tillægsbevilling på 5,922 mio. kr., idet de uforbrugte midler fra
bygningsgenopretning 2006 blev overført til bygningsgenopretning i 2007. Den
samlede bevilling er herefter 112,421 mio. kr. til gennemførelse af BygOp-aktiviteter på
en række institutioner inden for alle områder.
Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 48 ejendomme, men efter at en række akutte
renoveringssager (skimmelsvampesanering og AT-påbud) er opstået, er der sket en
omprioritering af BygOp-midlerne, hovedsageligt på daginstitutionsområdet.
For at opnå synergieffekt på byggeprojektet og samtidig mindske generne for brugerne
mest muligt ved at begrænse antallet af byggeperioder, har BygOp valgt i disse sager
at udføre bygningsgenopretningen samtidig med at de nødvendige/påbudte arbejder
udføres.
Endvidere er der 6 projekter, som er en fortsættelse af 2006 projekter.

Vurdering
Aktiviteterne for 2007 er i fuld gang, og et par projekter er endeligt afsluttet.
Det samlede forbrug pr. 30. juni er på 21,5 mio. kr. svarende til 19 % af det samlede
budget. Den samlede budgetramme for 2007 forventes anvendt i 2007
Af bilag 1 fremgår hvilke omprioriteringer der er foretaget samt en økonomisk status pr.
fagområde og samlet for rammen. De samlede rammeændringer er afklaret med
direktørområderne. I nedenstående tekst beskrives de ændringer som er foretaget i
samråd med fagområderne.
Børn & Forebyggelse:
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•
•

•
•
•
•

•

Kirkevej 7 A, Hyldegården: Projektet er udskudt, idet der er sket en
omprioritering i forhold til andre daginstitutioner.
Sauntesvej 3-5, Jægersborg Vuggestue: BygOp havde oprindeligt ikke afsat
midler til renovering i 2007, men pga. en nødvendig skimmelsvampsanering, er
der nu afsat 1,8 mio. kr. hertil.
Skovvej 2, Børn og Miljø: Budgettet er forøget med 300.000 kr. til efterisolering
af terrasse, nyt akustikloft samt nye køkkener.
Vangedevej 197, Børnehuset Ellegården: Projektet er udskudt, idet der er sket
en omprioritering i forhold til andre daginstitutioner.
Ved Renden 55, Dyssegårdsparken: Projektet er udskudt, idet der er sket en
omprioritering i forhold til andre daginstitutioner.
Sofievej 26, Hellerup Vuggestue: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til
dette projekt i 2007. Grundet etablering af en madelevator (AT-påbud) til
udførelse i 2007 har BygOp igangsat bygningsgenopretningen, så institutionen
får færrest mulige gener i fbm. bygningsarbejderne. Der er nu afsat 1 mio. kr.
hertil.
Skattekisten: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til renovering i 2007,
men pga. en nødvendig skimmelsvampsanering, er der nu afsat 1,95 mio. kr.
hertil.

Jura:
•

•
•

Bernstorffsvej 161, Etablering af jobcenter: BygOp havde oprindeligt kun afsat 2
mio.kr. til arbejder på Rådhuset (vinduesrenovering m.v.). Til dækning af
etablering af elevator og adgangsforhold til JobCenteret er der nu afsat
yderligere 2 mio. kr.
Lyngbyvej 431, Beboelsesejendomme: BygOp havde oprindeligt ikke afsat
midler til renovering af facade. Der er nu afsat 160.000 kr. hertil.
Ordrup Jagtvej 2-4, Det gule Palæ: Projektet blev ikke endeligt afsluttet i 2006,
hvorfor der i år er afsat 342.000 kr.

Kulturområdet:
•

Ingen ændringer.

Fritidsområdet:
•

•

Strandvejen 349, Skovshoved Fritidscenter: BygOp havde oprindeligt ikke afsat
midler til renovering af tag. Budgettet er derfor forøget med 2,25 mio. kr. til
dette.
Gentoftegade 71, Aktivitetshus: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til
aktivitetshuset, men projektet opstarter med projektering i efteråret 2007. Der er
nu afsat 50.000 kr. hertil.

Social og sundhedsområdet:
•

Ingen ændringer.

Skoleområdet:
•

Korsgårdsvej 1, Skovshoved Skole: SKUB meddelte i februar, at man i 2007
forventede at bruge 6 mio.kr. ud af de budgetterede12 mio.kr. Kalkulationer af
det samlede projekt (april 2007) har vist ekstra arbejder svarende til ca. 3,4
mio.kr. De primære ekstra udgifter er: Tag (Nordfløj) 1,5 mio.kr.,
Indskolingbygning (tørholdelse af kælder) 0,7 mio.kr., øvrige arbejder 0,2
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mio.kr., entreprenørudgifter (DB, styring etc.) 0,8 mio.kr, rådgiver 0,3 mio.kr.
Budgettet for de samlede arbejder vil herefter i 2007 udgøre ca. 9,4 mio.kr.
• Lindorffs Allé 5, Tranegårdsskolen:Budgettet er hævet med 1 mio.kr., idet
armeringen i facadebeklædningen viste sig så beskadiget, at en større
facaderenovering end forudsat var påkrævet.
• C.L. Ibsensvej 3, Søgårdsskolen: Der forventes anvendt ca. 2,5 mio. kr. mere i
2007 end forudsat.
• Skovgårdsvej 56, Skovgårdsskolen: Opstarten af første etape sker i november,
hvorfor der i 2007 kun forventes udført BygOp-arbejder for ca. 1 mio.kr.
• Skovgårdsvej 56, Skovgårdsskolen: Undersøgelser af betondæk mod
krybekælder (såkaldt: Linddæk) har vist, at armeringen i det er meget
beskadiget, så meget, at hele gulvkonstruktionen skal understøttes. Hertil er
afsat 1,8 mio.kr.
• Vangedevej 178, Munkegårdsskolen: Den netop afsluttede licitation for fase 2
er ikke helt færdigbearbejdet. Der forventes et forbrug i 2007 på ca. 9 mio.kr.
mod budgetteret 12 mio.kr. Ændringen skyldes at opstart er udskudt 2 måneder.
• Bregnegårdsvej 21 B, Ungdomsskolen: Projektet blev ikke endeligt afsluttet i
2006, hvorfor der i år er afsat ca.1,2 mio. kr.
Teknik & Miljø:
• Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Den i 2006 igangsatte
skimmelsvampesanering viste sig at være større end først antaget. Saneringens
budget var 7 mio.kr. forbruget blev primo marts 2007 opgjort til ca. 10
mio.kr. Der forventes et forbrug på bygningsgenopretning i 2007 på 4,5 mio. kr.
(herunder bl.a. uforudset udkiftning og omlægning af faldstammer og kloak), en
fortsættelse af arbejder igangsat i 2006.
Pr. 30. juni 2007 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt
overbudgettering på ca. 5,1 mio. kr. svarende til 5 % af den samlede ramme.
Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen
samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede
indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor
sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2007 fuldt ud.
Budgettet for 2007 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2007
ikke overstiger den givne anlægsbevilling.
Dette punkt er en status på BygOp pr. 30. juni 2007 i forhold til anlægsbevillingen for
2007. Der vil i et særskilt punkt på ØU blive givet en generel orientering om hvorledes
de enkelte aktiviter planlægges i BygOp og hvilke prioritering der foregår.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Kultur- og fritidsudvalget:
1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 30. juni 2007 tages til
efterretning.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, møde den 15. august 2007. Taget til efterretning.
Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________
Bilag Status for BygOp pulje pr. 30. juni 2007

Åben i Captia
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
12 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
049903-2006
Beslutning

Beslutningsstatus: Ingen, indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
13 Lukket

Beslutning

Beslutningsstatus: , indstillet til:

_____________________

Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2007
14 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne

Beslutning
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Beslutningsstatus: , indstillet til:

_____________________
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