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Side 3 

1 (Åben) Evaluering af dialogmøde  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00641 

 

Resumé 

Onsdag d. 30. januar 2019 afholdte Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget det seneste af en række 
dialogmøder med Folkeoplysningsudvalget. Dialogmøderne mellem Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget er foregået gennem en årrække, og møderækken 
ønskes drøftet. 

 
Baggrund 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget initierede i 2013 et årligt dialogmøde med 
Folkeoplysningsudvalget med henblik på at sikre en god kommunikation mellem de to udvalg. Der 
har nu været afholdt seks dialogmøder med forskellige temaer fra det folkeoplysende område. 
Eksempler på drøftede temaer: 
Åbne haller, skolereform, lederuddannelse, frikommuneprojekter, projekter om øgning af 
medlemstal, revision af foreningsregnskaber, folkeoplysningspolitik og oplysningsforbundenes 
lokalesituation. 
Følgende spørgsmål kan drøftes: 
Hvilken værdi har møderne haft? 
Hvad kan Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen sammen gøre for at optimere mødernes 
forløb? 
Hvordan skabes de bedste muligheder for, at Folkeoplysningsudvalget fremover kan fremføre 
udvalgets synspunkter? 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At dialogmøderne mellem Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet.  
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Orientering om opgaveudvalg Det internationale i Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00639 
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Resumé 

Orientering om opstart af og rekruttering til opgaveudvalget Det internationale i Gentofte.  

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har nedsat opgaveudvalget Det internationale i Gentofte. Opgaveudvalget 
vil komme til at bestå af fem kommunalpolitikere og 10 borgere. Der rekrutteres borgere til 
opgaveudvalget frem til d. 24. februar. 
 
Det internationale fylder på mange måder i Gentofte – Gentofte er en del af verden og verden er 
en del af Gentofte.  
 
I Gentofte kommune har vi mange gode erfaringer med at skabe velfærd sammen med borgerne, 
hvad enten det handler om langsigtede strategier og pejlemærker eller konkrete løsninger, der kan 
implementeres her og nu. Kommunalbestyrelsen ser et stort potentiale i at bringe det internationale 
perspektiv tydeligere ind i udviklingen af Gentofte Kommune. Det internationale perspektiv kan 
bringes ind både ved, at de over 9.000 udenlandske borgere i Gentofte i højere grad kan berige 
kommunen med nye perspektiver, og ved at også danske gentofteborgere kan spille ind med deres 
internationale viden og erfaring. 
 
Med opgaveudvalget Det internationale i Gentofte ønsker Gentofte kommune at udforske, hvordan 
de internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger konkret 
såvel som strategisk. Perspektiverne kan blandt andet medvirke til at gøre det mere attraktivt for 
udenlandske borgere og internationale virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet i 
Gentofte. 
 
Opgaveudvalget har til opgave at  
 

 komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan 
bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte Kommune – 
fx i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i foreninger, institutioner og i kommunen.  

 undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er, for at udenlandske og danske borgere 
kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere ud i Gentofte. Endvidere ønskes 
at opgaveudvalget udarbejder løsninger og aktiviteter, der kan imødegå disse barrierer og 
muligheder. 

 

Arbejdet i opgaveudvalget begynder i april 2019 og afsluttes i 4. kvartal af 2019. Der rekrutteres 
borgere til opgaveudvalget frem til d. 24. februar. 
 
Kontaktpersoner for opgaveudvalget er Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-
Olsen og konsulent Nana Høyer Svendsen. 
 
Læs mere på www.gentofte.dk/internationaltgentofte  
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 

Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 

http://www.gentofte.dk/internationaltgentofte
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. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Kommissorium Det internationale i Gentofte (2660835 - EMN-2019-00639) 

 
 

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00854 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for Folkeoplysningsudvalget.  

 
Baggrund 

Tirsdag d. 19. marts 2019 afholdes årets mesterskabsaften. Alle de danske og nordiske mestre 
samt medaljetagere til EM, VM og OL fra idrætsforeninger i Gentofte Kommune inviteres. Der er 
for nuværende tilmeldt 399 mestre eller medaljetagere.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning.  
Der blev orienteret om de fem opgaveudvalg, der lige nu rekrutteres medlemmer til.  
Læs om de fem opgaveudvalg herunder:   

Byens Hus – vi skaber sammen 
Det internationale Gentofte 

Unges sundhed og trivsel 
Flere i arbejde eller uddannelse 

FN’s verdensmål i Gentofte 
 
Til opgaveudvalget Byens Hus – Vi skaber sammen efterspørges medlemmer, der 
deltager i og planlægger aktiviteter i et foreningsbaseret tilbud, Folkeoplysningsudvalgets 
medlemmer opfordres til at dele dette i eget netværk. Der er frist for at tilkendegive sin 
interesse den 3. marts.  

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Byens-Hus-Vi-Skaber-Sammen
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Det-internationale-i-Gentofte
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Unges-sundhed-og-trivselhttp:/www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Unges-sundhed-og-trivsel
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Flere-i-arbejde-eller-uddannelse
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/FNs-verdensmaal-i-Gentofte
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Bilag 

  
. 
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