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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
1  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til bog om Bellevue Teatret 
 
005567-2012 
 
 
Resumé 

Kulturpuljen ansøges om støtte til udgivelse af en bog om Bellevue Teatret. 

 
Baggrund 
Bogens forfatter Ulla Strømberg har, i samarbejde med Bellevue Teatret, lavet et forprojekt til 
bogen, der skal omhandle Bellevue Teatrets historie.  

Ulla Strømberg er tidligere museumsdirektør på Teatermuseet i Hofteatret, har arbejdet en 
årrække som kulturjournalist på DR, har været medlem af Kunstrådet, samt forfatter til en række 
kronikker, tidsskriftartikler og katalogtekster. 

Hun vil med bogen formidle Bellevue Teatrets historie, både som del af den danske 
arkitekturhistorie såvel som teaterhistorie. Bogen vil derfor indeholde dels en række kapitler, der 
omhandler bygningen, og en række kapitler, hvori Bellevue Teatrets virke og forestillinger 
behandles. 

Budgettet indeholder et allerede finansieret forprojekt på 30.000 kr., samlede honorarer til 
forfatteren i forbindelse med research, manuskript og billedredaktion på 200.000 kr., udgift til 
billedrettigheder på 50.000 kr., udgifter til trykning på 250.000 kr., samt diverse udgifter på 30.000 
kr. 

Indtægter ved salg af bogen er ikke indregnet i budgettet. 

I budgettet anføres et tilskudsbehov på 530.000 kr., heraf er 200.000 kr. allerede realiseret 
gennem fondsmidler. Tilbage står et aktuelt støttebehov på 330.000 kr. 

Sideløbende med denne ansøgning til Kulturpuljen søger forfatteren fondsmidler udover de 
allerede bevilgede. 

Kultur- og Fritidsudvalget har den 3. juni 2009 (pkt. 4), og igen den 7. september 2011 (pkt. 3), 
bevilget 30.000 kr. til lokalhistoriske årsskrifter, senest Lokalhistorisk Forenings bog om Hellerup 
’2900 Hellerup – set i bakspejlet’.  

Udvalget har den 1. december 2010 (pkt. 13) støttet Traneudstillingens 40-årsjubilæumsskrift med 
titlen ’Reg.Nr.’ med 15.000 kr. 

 
Vurdering 
Det vurderes at en bog om Bellevue Teatrets historie vil afdække et stykke relevant lokal kultur- og 
arkitekturhistorie. Desuden vil udgivelsen imødekomme et publikum der, senest med ’2900 
Hellerup – set i bakspejlet’ har vist stor interesse for bogudgivelser med lokalhistorisk fokus. 

Ulla Strømberg har tidligere publiceret artikler i anerkendte kunst- og arkitekturtidsskrifter. 
Endvidere har forfatteren stor indsigt i dansk teaterhistorie. 

Det anbefales, med baggrund i, at det aktuelle behov for støtte er meget stort, og fordi der hertil 
ansøges en række fonde, at støtte projektet med et beløb svarende til tidligere støttede 
lokalhistoriske bogudgivelser. 
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Indstilling 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 15.000 kr. til bogen om Bellevue Teatret 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen til bog om Bellevue Teatret 
 Bilag til ansøgning til Kulturpuljen til bog om Bellevue Teatret 
 Oversigt over Kulturpuljen 1. februar 2012 PDF 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
2  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Sommerjazz 
 
005570-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om samlet 150.000 kr. til Sommerjazz 2012.  

Heraf er de 100.000 kr. tiltænkt arrangementer i lighed med forrige år, og de 50.000 er tiltænkt 
afsøgning af nye samarbejdsmuligheder med nye arrangører. 

 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 9. februar 2011 (pkt. 6) 94.000 kr. til 
Sommerjazz i 2011. De i alt syv koncerter tiltrak omkring 600 publikummer. 

På denne baggrund ansøges Kulturpuljen til Sommerjazz 2012, der foregår i perioden den 6.-15. 
juli i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival. 

I lighed med forrige år, er tidligere arrangører og alle kulturinstitutioner under Kulturklub Gentofte 
blevet spurgt om, hvorvidt de ønsker at deltage. Desuden har en enkelt ny arrangør udenfor dette 
regi meldt sig. Foreløbig har seks arrangører udtrykt ønske om deltagelse, heraf har de fire været 
med før. 

Ligeledes vil halvdelen af udgifterne til det kulturelle indhold, i lighed med forrige år, blive dækket 
af Kulturpuljen mod at ansøgerne selv finansierer den anden halvdel samt øvrige udgifter.  

Der forhandles i år på en nedsættelse af udgiften på 5.500 kr. pr. spillested for at være en del af 
Copenhagen Jazzfestival. Udgiften går til at koncerterne kommer i festivalens trykte program, samt 
på hjemmesiden, og at arrangørerne modtager plakater, T-shirts m.m.  

Sommerjazz i Gentofte afvikles af de medvirkende arrangører og koordineres af Kulturafdelingen. 

 
Vurdering 
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Markedsføring via Copenhagen Jazzfestival betales med 5.500 kr. pr. spillested, og flere 
spillesteder vil medføre at en relativ stor andel af det samlede budget anvendes på markedsføring 
frem for at gå direkte til koncerterne. 

Det anbefales derfor at tilskuddet bevilges med den forudsætning at max. 22.000 kr. anvendes til 
markedsføring. Lykkes det ikke at forhandle udgift til Copenhagen Jazzfestival ned, kan 
markedsføringsbudgettet på max. 22.000 kr. i stedet anvendes til markedsføring lokalt. 

I forhold til en udvidelse af Sommerjazz, vurderes det at cafeer og værtshuse kan tilbydes at 
deltage i den samlede markedsføring. Hertil kan udgift betales af Sommerjazz, men cafeer og 
værtshuse opfordres til selv at afholde udgifter til koncerterne. 

Erfaringer viser, at jazzarrangementerne generelt tiltrækker mange gentofteborgere, og med 
afholdelse af Sommerjazz for anden gang, tilbydes borgerne igen i sommeren 2012 mulighed for 
en række jazzkoncerter i forskellige kulturelle rammer. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

  

At der ydes 100.000 kr. fra Kulturpuljen til Sommerjazz 2012. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kulturpuljen til SommerJazz 2012 PDF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
3  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til dokumentarfilm om Lee Miller-
udstillingen på Øregaard Museum 
 
005574-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 20.000 kr. til en dokumentarfilm om fotografen Lee Miller og Øregaard 
Museum. 

 
Baggrund 
Dokumentarfilmen produceres af journalist Helle Retbøll Carl, og vil blive vist i løbet af foråret på 
DR. Denne dokumentarfilm vil have en varighed af ca. 20 minutter og vil blive vist sammen med en 
eksisterende dokumentar med titlen ”Lee Miller: Through the Mirror”. Den nye dokumentarfilm på 
ca. 20 minutter vil dels bestå af historiske klip, dels af en ny optagelse i udstillingen på Øregaard 
Museum. 
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Øregaard Museum og Helle Retbøll Carl ønsker med den nye dokumentarfilm at skildre Lee Millers 
historie og virke som kunstfotograf og krigskorrespondent, samt vise hendes relation til Danmark 
og Øresundsregionen. 

Dokumentaren bygges op omkring et interview, optaget på Øregaard Museum, med Lee Millers 
søn Anthony Penrose. 

Øregaard Museum vil bruge filmen i undervisningsøjemed, rettet mod lokale gymnasier og HF-
klasser. 

Budgettet for interviewet i filmen og klipning af filmen er på 64.400 kr. Heri indgår udgifter til 
kamera, lys og udstyr, løn til fotograf og klipper, samt honorar for manuskript, tilrettelæggelse og 
redigering. 

Kulturpuljen søges om 20.000 kr., Øregaard Museum mener, at det er realistisk, at museet selv 
kan fundraise 30.000 kr. fra andre kilder og 14.400 kr. forventes finansieret af DR. DR betaler 
herudover rettighedsafgifter på musik og billedkunst, som indgår i filmen, og stiller 
redigeringsfaciliteter af en værdi på 24.000 kr. til rådighed. 

Den 16. december 2011 har Øregaard Museum modtaget administrativt tilsagn om støtte fra 
Kulturpuljen på 4.500 kr. til et foredrag med Anthony Penrose i forbindelse med udstillingen om 
Lee Miller. Foredraget finder sted onsdag den 1. februar. 

 
Vurdering 
Det vurderes at dokumentarfilmen, med interviewet med Anthony Penrose og fokus både på Lee 
Miller og på Øregaard Museum, vil vise en lokal vinkel af en internationalt anerkendt fotokunstner. 
Øregaard Museum vil i denne forbindelse lægge ramme til, og dermed illustrere, fortællingen om 
Lee Millers forhold til Danmark. 

Det vurderes desuden at brugen af dokumentarfilmen i undervisningsøjemed vil styrke 
gymnasieelevers kendskab til et stykke af den lokale kulturarv, repræsenteret ved Øregaard 
Museum og museets historie. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 20.000 kr. til dokumentarfilmen om Lee Miller på Øregaard Museum 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning_Kulturpuljen_dokumentarfilm om Lee Miller på Øregaard PDF 
 CV, Helle Retbøll Carl PDF_ 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til børneteater på Teatret bag Kroen 
 
005580-2012 
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Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 68.000 kr. til børneteaterforestillingen ”Muldvarpen, der ville vide, hvem 
der havde lavet lort på dens hoved” på Teatret bag Kroen. 

 
Baggrund 
Teatret bag Kroen opfører børneforestillingen ”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort 
på dens hoved”. Forestillingen spiller fra den 11. februar 2012 til den 29. marts 2012. 

Forestillingen har et samlet budget på 384.780 kr., der dækker produktionsomkostninger og teknik, 
lønninger og administration, samt udgifter til markedsføring, lokaler, royalty og revision. 

Teatret bag Kroen budgetterer med billetindtægter på 172.000 kr., tilskud fra Billetkøbsordningen 
på 135.000 kr., indtægter fra programannoncer på 9.000 kr., samt en egenbetaling på 68.780 kr.  

Teatret bag Kroen ansøger Kulturpuljen om det resterende beløb på 68.000 kr. 

Børneteaterforestillinger på Teatret bag Kroen har tidligere modtaget støtte fra Børnekulturpuljen: I 
2010 overværede ca. 1300 daginstitutionsbørn forestillingen ”Peter Plys holder jul” og i 2011 så ca. 
1100 daginstitutionsbørn ”Troldmandens lærling” på Teatret bag Kroen. De to forestillinger modtog 
henholdsvis 22.750 kr. og 18.410 kr. fra Børnekulturpuljen, og daginstitutionerne fik gratis entre. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 11. maj 2011 (pkt. 5) 33.000 kr. til Teatret bag 
Kroens udendørs børneteaterforestilling ”Sagan om den Röda Dörren”, der blev opført med gratis 
entre i alt 6 gange ved henholdsvis Hovedbiblioteket, Vangede Bibliotek og Ordrup Bibliotek. Alle 
tre steder vistes én formiddagsforestiling og én eftermiddagsforestilling. 

Det samlede publikumstal til ”Sagan om den Röda Dörren” var på ca. 170, primært fordelt med ca. 
100 publikummer til én forestilling på Hovedbiblioteket og ca. 40 publikummer til én forestilling på 
Vangede bibliotek. Til de resterende 4 forestillinger var det gennemsnitlige besøgstal 7 personer. I 
den efterfølgende evaluering bemærkedes det fra børnebibliotekarerne, at forestillingens kvalitet 
var lavere end forventet. 

 
Vurdering 
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har gennem Billetkøbsordningen bevilget 135.000 kr. til 
forestillingen ”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved”.  

Det vurderes derfor at et tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen vil bidrage til et samlet støttebeløb til 
forestillingen på 172.000 kr., svarende til Teatret bag Kroens forventede billetindtægt.  

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 37.000 kr. til Teatret bag Kroen til børneteaterforestillingen ”Muldvarpen, der ville vide, 
hvem der havde lavet lort på dens hoved”. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning Muldvarp der ville vide 2012 
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 Budget Mulvarpen der ville vide 2012 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
5  Åbent         Evaluering af breddeidrætsprojekterne 
 
004683-2012 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune blev den 30. oktober 2009 udvalgt som breddeidrætskommune af 
Kulturministeriet og Nordeafonden. Gentofte Kommune havde ansøgt om og fået bevilliget midler 
til 10 projekter indenfor fem overordnede fokusområder: 1. Idræt for børn og unge, 2. Idræt for 
socialt udsatte og idrætssvage grupper, 3. Faciliteter – udvikling og anvendelse, 4. Idræt i 
planlægningen, 5. Motion og idræt på og for arbejdspladsen. 
 
Projekterne er nu udført og evalueret. Vedlagt i bilag er et notat, hvor udvalget kort vil præsenteres 
for de væsentligste erfaringer og anbefalinger som projekterne har bidraget til.  
 
Baggrund 
I foråret 2009 offentliggjorde Kulturministeriet breddeidrætsudvalgets rapport, som indeholdt 42 
konkrete forslag til forbedring af befolkningens muligheder for at deltage i motion og idræt. På 
baggrund af denne rapport fik Kulturministeriet i et samarbejde med Nordeafonden tilvejebragt 
midler til et breddeidrætskommuneprojekt, hvis formål er at udvikle og afprøve forskellige 
breddeidrætstiltag. 
 
Samtlige kommuner blev anmodet om at ansøge, hvilket 36 kommuner valgte at gøre. Efter en 
vurdering af en faglig følgegruppe udvalgte Kulturministeriet og Nordeafonden udover Gentofte 
Kommune følgende kommuner: Aalborg, Fåborg-Midtfyn, Køge, Slagelse, Varde og Viborg. 
 
Puljen til breddeidrætskommuner er på i alt 20 mio. kr., som er ligeligt finansieret af 
Kulturministeriet og Nordeafonden. Kommunernes projekter er finansieret som en 50-50 ordning. 
Gentofte iværksætter projekter for i alt 5.809.000 kr., heraf tildelt 2.728.000 kr. fra puljen.  
 
Gentofte var breddeidrætskommune i perioden 1. januar 2010 – 31. december 2011. 
 
I juni 2012 afholdes en afsluttende konference for breddeidrætskommuneforsøget her i Gentofte 
Kommune, hvor erfaringerne fra de syv breddeidrætskommuner fremlægges. Ligeledes er TSE 
consulting ved at udarbejde en samlet afsluttende evaluering for breddeidrætskommuneforsøget. 
 
Vurdering 
Breddeidrætskommuneforsøget er nu afsluttet, og de 10 projekter er evalueret. Projekterne har 
bidraget til en lang række af erfaringer indenfor breddeidrætten, og har lagt grundlag for 
anbefalinger til det fremtidige arbejde med breddeidræt – både her i kommunen og i landets øvrige 
kommuner.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget: 
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At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Samlet evaluering af Breddeidrætsprojekterne 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
6  Åbent         Udarbejdelse af Eventstrategi 
 
004596-2012 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid ønsker at få udarbejdet et oplæg til en eventstrategi for kommunen i 
samarbejde med Videnscenter for begivenheder (VIBE) og konsulentbureauet TSE Consulting.  
  
 
Baggrund 
Børn, Unge og Fritid har de senere år oplevet en stigning i henvendelser fra forskellige 
interessenter, som ønsker, at afholde en event i kommunen. Antallet af events er nu nået et 
niveau, hvor Børn, Unge og Fritid har behov for et mere kvalificeret grundlag til at vurdere, hvilken 
effekt events bør have i kommunen og hvilke typer af events, der fremover skal prioriteres.  
Gentofte Kommune, har ligesom en række andre kommuner i hovedstadsregionen, gennem flere 
år, været partner i VIBE, hvis mål er at tiltrække, udvikle og organisere sports-, videns- og 
kulturbegivenheder.  
Børn, Unge og Fritid har været i dialog med VIBE, om at få etableret en eventstrategi. VIBE 
har anbefalet konsulentbureauet TSE Consulting, til at løse opgaven. TSE Consulting er et 
international konsulentbureau, som bl.a. yder rådgivning og uddannelse inden for strategi og 
kommunikation til idrætsorganisationer, samt rådgiver og bistår kommuner, regioner og lande i 
deres bud, på at tiltrække og afvikle idrætsbegivenheder. TSE Consultings danske afdeling har 
senest været udpeget af Kulturministeriet som evaluator på breddeidrætskommuneprojektet og har 
derfor også et godt kendskab til idrætsområdet i Gentofte Kommune.  
TSE Consulting har udarbejdet et tilbud (se bilag), der skitserer, hvorledes de i samarbejde med 
Børn, Unge og Fritid kan udarbejde en eventstrategi, som kan kvalificere prioriteringen på 
eventområdet.   
 
Tilbuddet fra TSE lyder på 95.000 kr. hvoraf VIBE finansierer de 45.000 kr.  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det er hensigtsmæssigt at få udarbejdet en eventstrategi, dels for 
at kunne agere mere proaktivt på området, og dels for at få et styringsredskab i forhold til 
prioritering af forskellige events.  
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Børn, Unge og Fritid vurderer endvidere at konsulentbureauet TSC Consulting, qua dels deres 
kendskab til idrætsområdet i Gentofte, dels deres viden om bredde- og eliteevents, vil være de 
rigtige til at løse opgaven 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur og Fritidsudvalget: 
 
1. At Børn, Unge og Fritid, kan arbejde videre med at få udarbejdet en eventstrategi. 
  
2. At der bruges 75.000 kr. fra bredde- og idrætspolitikken på eventstrategien.  
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Eventstrategi Gentofte - Tilbud TSE consulting 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
7  Åbent         DIF Idrætsfrikommuneforsøg 
 
004819-2012 
 
 
Resumé 
I den hidtil største undersøgelse af frivilligheden i Danmarks Idræts-Forbunds idrætsforeninger 
svarer 31 % af de frivillige foreningsledere, at det er svært at rekruttere og fastholde frivillige, fordi 
der stilles for mange krav fra kommunen for at få støtte og faciliteter.  
 
Danmarks Idræts-Forbund ønsker på den baggrund at samarbejde med en række kommuner for at 
skabe bedre rammevilkår for idrætsforeningerne og de frivillige. Børn, Unge og Fritid præsenterer 
Kultur- og Fritidsudvalget for en samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Danmarks 
Idræts-Forbund omkring et idrætsfrikommuneforsøg løbende fra 2012 - 2014.  
 
Baggrund 
Danmarks Idræts-Forbund inviterer på baggrund af idrætsforeningernes udfordringer danske 
kommuner til at indgå en aftale med Danmarks Idræts-Forbund om et idrætsfrikommuneforsøg, 
hvor der skal arbejdes på at skabe rammevilkår der kan gøre dagligdagen mindre besværlig for de 
frivillige ledere, og dermed fordre til mere frivilligt arbejde. Danmarks Idræts-Forbund har valgt at 
indgå aftale med seks kommuner om et samarbejde der skal løbe frem til 1. januar 2015. 
 
I samarbejdsaftalen med Danmarks Idræts-Forbund, vedlagt i bilag, har Børn, Unge og Fritid 
beskrevet to tiltag som i Gentofte Kommune kan bidrage til idrætsfrikommuneforsøget:  
 
Første tiltag består af et udviklingsforum om Indenrigsministeriets frikommuneforsøg, hvor 
repræsentanter fra Danmarks Idræts-Forbund og Børn, Unge og Fritid løbende diskuterer mulige 
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tiltag til forbedring af rammevilkårene for de frivillige i Gentofte Kommune i forlængelse af 
Indenrigsministeriets frikommuneforsøg, som Gentofte Kommune ligeledes er en del af. 
 
Andet tiltag er beskrevet med udgangspunkt i et møde, hvor en række foreningsledere var indkaldt 
for at klargøre hvilke udfordringer der opleves lokalt i Gentofte Kommune. Foreningslederne 
oplever især de administrative processer som en udfordring, og foreslår i den forbindelse et 
samarbejde på tværs af foreningerne. Gentofte Kommune har i dag 63 idrætsforeninger, hvoraf en 
stor del holder til ved enten Gentofte Stadion, Kildeskovshallen eller Skovshoved Havn. Tanken er 
således at oprette foreningsklynger på disse tre områder, hvor foreningerne kan samarbejde om 
løsningen af diverse administrative opgaver – enten i form af vejledning til og fra hinanden eller 
ved fælles ansættelse af en administrativ medarbejder til at klare de tunge opgaver.  
 
Vurdering 
Et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund om idrætsfrikommuneforsøget ligger godt i tråd 
med det øvrige arbejde for at fremme vilkårene for foreningslivet i Gentofte Kommune, og vil kunne 
bidrage til at forbedre rammerne for foreningerne, og gøre det nemmere at være frivillig i Gentofte.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget: 
 
At Gentofte Kommune med ovenfor beskrevne projekter indgår aftale med Danmarks Idræts-
Forbund om at være idrætsfrikommune. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Samarbejdsaftale 
 Udviklingsforum 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
8  Åbent         Bredde- og idrætspolitik 2012 
 
004649-2012 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid præsenterer en plan for indsatser under bredde- og idrætspolitik for 2012. 
Midlerne til denne søges bevilliget.  
 
Baggrund 
Evalueringen af breddeidrætskommuneprojektet foreligger og på baggrund af erfaringerne fra de 
10 projekter, har Børn, Unge og Fritid en plan for hvilke projekter, der med fordel kan foresættes 
og videreudvikles i 2012, se vedlagte bilag.  
Evalueringen viser stor tilslutning og opbakning til breddeprojekterne fra kommunens borgere, 
institutioner og foreninger, og fra alle parter er der et stort ønske om, at fortsætte og videreudvikle 
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på flere af projekterne. Eksempelvis kan nævnes, at hovedparten af de foreninger der har været 
arrangør af en ”kom og vær med aktivitet,” ønsker at gentage succesen i 2012 og der er også 
henvendelser fra nye foreninger, som ønsker at etablere en ”kom og vær med aktivitet”.   
 
Endvidere viser det vedlagte bilag også, hvordan de øvrige bevilligede midler fordeler sig på 
idrætsaktiviteter og -projekter.  
 
Det er hensigtsmæssigt fortsat at afsætte midler til foreningsudvikling af kommunens 
spejdergrupper og idrætsforeninger. Idrættens Analyseinstitut har i samarbejde med Syddansk 
Universitet netop udgivet en større undersøgelse omkring frivillighed i foreninger. En af rapportens 
hovedresultater viser, at kun 8,5 % af de undersøgte foreninger har en strategi for, hvordan 
foreningen skal rekruttere og fastholde frivillige trænere og ledere.  
 
Der skal i 2012 udarbejdes nye mål og indsatser til kommunens idræts- og bevægelsespolitik og 
der er stadig enkelte indsatser for den indeværende periode, som skal prioriteres. Indenfor søjlen 
”idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper” skal der bl.a. arbejdes på at skabe øget 
mulighed for begynderidræt for alle i alle aldre.  
 
Flere af kommunens spejdergrupper ønsker istandsættelse og forbedringer af deres hytter og 
derfor er der afsat midler til en ”spejderrumspulje” i lighed med klubrumspuljen, som grupperne kan 
ansøge. 
 
Endelig er der afsat midler til at kunne ”gribe den gode idé”. På 
breddeidrætskommunekonferencen, som Gentofte er vært for, præsenterer de øvrige 
breddekommuner deres projekter og måske er der her et rigtigt godt projekt, som vil være relevant 
at få afprøvet i Gentofte kommune.  
 
Bredde- og idrætspolitikken dækker indsatser i forhold til idræts- og bevægelsespolitikken samt en 
særlig indsats i forhold til breddeidrætstiltag. Puljens størrelse er i 2012 på 2.523.000 kr.  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer at den vedlagte prioriteringer af indsatser for bredde- og idrætspolitik 
2012, understøtter de igangsatte initiativer og udviklingen på området. 
  
Der har i de sidste to år været fokus på breddeidrætten i kommunen og rigtig mange spændende 
tiltag har set dagens lys til fordel for borgere, institutioner og foreninger i kommunen. Tiltag, som er 
vigtige at videreføre og videreudvikle, så Gentofte Kommune også fremadrettet udmærker sig ved 
alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud.  
 
Idrættens Analyseinstituts rapport viser vigtigheden af konstant at understøtte foreningernes 
arbejde i, at rekruttere og fastholde frivillige træner og ledere. Rapporten peger også på 
relevansen af, at kommunerne ”gør det nemt” at være forening i den pågældende kommune. 
 
Børn, Unge og Fritid ønsker, at inddrage borgere og foreninger i arbejdet med at udarbejde nye 
mål- og indsatser til idræts- og bevægelsespolitikken og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at få 
en ekstern konsulent til at facilitere denne proces.   
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at der med fordel kan oprettes en ”spejderrumspulje” som 
spejdergrupperne kan ansøge, da flere af spejdernes hytter er i meget dårlig stand.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Kultur og Fritidsudvalget: 
  
1. At de præsenterede indsatser under bredde- og idrætspolitik vedtages.  
  
Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
2. At der til gennemførelse af tiltag under bredde- og idrætspolitikken anlægsbevilliges 2.523.000 
kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til bredde- og idrætspolitikken jf. 
investeringsoversigten.  
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bredde- og Idrætspolitikpuljen 2012 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
9  Åbent         Klubrumspulje, status 2011 
 
004857-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid har udarbejdet en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over hvilke 
projekter under klubrumspuljen der er bevilget midler til i 2011, samt disse projekteres status.  
 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde 31. maj 2010: 

Gældende retningslinjer for klubrumspuljen: 

At Børn, Unge og Fritid bemyndiges til at udmønte puljen på baggrund af Sportsgruppens 
anbefalinger. 

At Børn, Unge og Fritid to gange årligt udarbejder en redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget over 
hvilke projekter, der er gennemført. 

Børn, Unge og Fritid har udarbejdet vedlagte redegårelse til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at klubrumspuljen giver idrætsklubber i Gentofte Kommune gode 
muligheder for at søge tilskud til udførelse af mindre anlægsinvesteringer. 
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Børn, Unge og Fritid vurderer, at de projekter der er beviliget midler til, støtter og udvikler 
idrætslivet i Gentofte Kommune 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Klubrumspulje - status 2011 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
10  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane 
HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg 
 
004875-2012 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane 
HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg. 

 
Baggrund 
Kunstgræsbanen samt belysningsanlæget er etableret i perioden 2008-2011. Anlægsprojektet 
omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.  
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 7.375.000 kr. og en indtægtsbevilling på 
1,0 mio. kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Kunstgræsbane HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg ser ud som følger: 

 

Anlægsbevilling 7.375.000 kr. 

Udgifter  7.133.670 kr. 
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Mindreudgifter         241.330 kr. 

 

Regnskabet er underskrevet den 4. januar 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke 
overholdt.  

 

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de 
afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring”. 
Revisionspåtegning er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1.  At anlægsregnskabet for Kunstgræsbane HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg 
godkendes. 

2.  At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 

3.  At mindreforbruget på 241.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Skema 2 
 Skema 4 
 Revisorerklæring 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
11  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 08. februar 2012 
 
12  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


