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Side 3

1 (Åben) Præsentation af kultur-, unge- og fritidsområdet
 
Sags ID: EMN-2018-00155

Resumé
Nedenfor gives en kort præsentation af vision, mål og centrale politikker på kultur-, unge- og 
fritidsområdet, og der henvises til centrale dokumenter, som kan give indblik i ressortområdet. 

Baggrund
Kultur-, unge- og fritidsområdet arbejder efter en fælles vision og fire overordnede mål for at 
udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. 
Samlet set kendetegnes området af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en 
bred vifte af decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. 
Borgerinddragelse og tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og 
Fritid kan realisere de politiske mål og udvikle målområdet til glæde for borgerne.

Den fælles vision for kultur-, unge- og fritidsområdet er, at alle borgere oplever åbne fællesskaber, 
der giver glæde, udvikling og mangfoldighed. 

Kultur, Unge og Fritid arbejder for, at: 
Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber. 
Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer. 
Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed. 
Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse.

Kultur
Gentofte Kommune er kendetegnet ved et rigt og mangfoldigt kulturtilbud, som henvender sig til 
borgere i alle aldre og imødekommer forventningerne om kvalitet, alsidighed og tilgængelighed. 

Kulturområdet har ikke hidtil haft sin egen politik. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at 
nedsætte et opgaveudvalg, som skal formulere et forslag til en kulturpolitik, der kan sætte 
retningen for udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgøre rammen for prioritering af 
kulturtilbuddene. Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 
borgere. Opgaveudvalget afleverer deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i tredje kvartal 
2018.

For rammerne for opgaveudvalget se: Kommissorium for opgaveudvalg for Kulturpolitik.
For et overblik over kulturområdets økonomi, institutioner og indsatser se: OVERBLIK kulturen i 
Gentofte - materiale til opgaveudvalg for Kulturpolitik.

Unge
Ungeområdet har to hovedopgaver: Den tværgående ungeindsats, som skal bidrage til at 
virkeliggøre EN UNG POLITIK til gavn for alle kommunens unge i alderen 13-25 år, og fritidstilbud 
til unge, der skal bidrage til at alle unge har mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, 
hvor den enkelte bliver set, hørt og respekteret. 

EN UNG POLITIK blev formuleret i et opgaveudvalg og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2016. 
Politikken blev til via en bred inddragelse af unge med forskellige baggrunde og en lang række 
fageksperter. EN UNG POLITIK består af fem pejlemærker for et godt ungeliv, hvor alle unge trives 
og får den bedste start på uddannelse, arbejdsliv og et godt voksenliv: Stå stærkt, Fri fremtid, 
Forskellige sammen, Alle i tale og Ingen alene. 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Kommissorium%20for%20opgaveudvalget%20Kulturpolitik.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/OVERBLIK%20kulturen%20i%20Gentofte%20-%20til%20opgaveudvalg%20for%20Kulturpolitik%2029.9.2017.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/OVERBLIK%20kulturen%20i%20Gentofte%20-%20til%20opgaveudvalg%20for%20Kulturpolitik%2029.9.2017.pdf
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For beskrivelse af arbejdet med at realisere EN UNG POLITIK se: Uddrag fra status på EN 
UNG POLITIK 2017 (den fulde statusrapport blev præsenteret på fællesmøde i Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget den 8. november 2017). 

Se desuden: Ungdomsprofil 2016 for Gentofte Kommune, Center for Ungdomsforskning.

Idræt og Fritid
Idræt og Fritid arbejder for at udvikle attraktive og varierede idræts- og fritidstilbud til alle borgere i 
Gentofte Kommune samt tilbyde gode faciliteter og vilkår for både foreningsbaseret og 
selvorganiseret idræt.

Idræts- og fritidsområdet har to politikker:
Gentofte i Bevægelse - Idræts- og Bevægelsespolitik 2017-2029, som blev formuleret i et 
opgaveudvalg og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017. Visionen er: Vi er fælles om at skabe 
bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i 
gode rammer. Det arbejdes der med inden for fem områder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og 
byrum, Foreningsidræt, Talentudvikling og Eliteidræt og Partnerskaber. 

Se: Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik.

Et aktivt og varieret fritidsliv for alle - Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik 
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik gælder for årene 2012-2024. Visionen er at:

 sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 
fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse,

 sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter,

 skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger.

Se Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At præsentation af kultur-, unge- og fritidsområdet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1. OVERBLIK kulturen i Gentofte - til opgaveudvalg for Kulturpolitik 29.9.2017 
(2189179 - EMN-2018-00155)

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Uddrag%20fra%20status%20p%C3%A5%20EN%20UNG%20POLITIK%202017.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Uddrag%20fra%20status%20p%C3%A5%20EN%20UNG%20POLITIK%202017.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte%20Ungdomsprofil%202016%20version%2010.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte%20i%20%20Bev%C3%A6gelse%20_%20Idr%C3%A6ts-%20og%20Bev%C3%A6gelsespolitik%202017-2029.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Et%20aktivt%20og%20varieret%20fritidsliv%20til%20alle%20-%20Folkeoplysning%20i%20Gentofte%20Kommune%202012%20til%202016.pdf
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2 (Åben) Evaluering af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet 2017
 
Sags ID: EMN-2018-00137

Resumé
En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet 2017 fremlægges for Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget til orientering.

Baggrund
Der fremlægges i år en samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet 2017 (bilag 
1).

Gentofte Kommune yder støtte til en lang række initiativer på kultur-, unge og fritidsområdet via 
følgende puljer på området: 

 Kulturpuljen herunder Børnekulturpuljen
 Ungepuljen
 Udviklingspuljen, idræt og motion
 Puljen for Fritid og Folkeoplysning
 Eliteidrætspuljen
 Puljen for talentudviklingsmiljøer
 Talentudviklingsprojekt
 Eventpuljen
 Klubrumspuljen 
 Spejderrumspuljen

Puljerne skal understøtte den politisk vedtagne fælles vision, om at alle borgere oplever åbne 
fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed. Både institutioner, foreninger, 
oplysningsforbund, projektgrupper og enkeltpersoner kan søge om støtte til initiativer, der 
styrker kultur-, unge- og fritidslivet i Gentofte.
To af puljerne på Fritids område er ikke blevet anvendt fuldt ud, ifølge foreningerne på grund af 
manglende kendskab til puljerne, hvorfor Fritid i samarbejde med foreningerne ønsker at gentænke 
puljerne og fremlægge et forslag til ændring af principperne på Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalgets 
møde i maj.

Kulturpuljens mindreforbrug skyldes, at forvaltningen modsat tidligere år nu vil søge om tilskud til 
faste og tilbagevendende aktiviteter samme år, som aktiviteten afvikles. En ny kulturpolitik kan 
medføre nye politiske prioriteringer for området, herunder ændrede principper for kulturområdets 
puljer. Derfor skal den aktuelle pulje ikke være bundet af tidligere års beslutninger.
Samlet set vurderes det, at kultur-, unge- og fritidsområdets puljer understøtter den fælles vision 
for området. 

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At evalueringen af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.



Side 6

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1. Evaluering af puljer på kultur-, unge- og fritidsområdet 2017 (2189172 - EMN-
2018-00137)

3 (Åben) Kulturpulje og Unicef - dispensation fra uddelingspraksis 
 
Sags ID: EMN-2018-00145

Resumé
I forbindelse med at Gentofte Kommune er udpeget til UNICEF By 2018, indstiller Børn og Skole, 
Kultur, Unge og Fritid, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver mulighed for, at der i 2018 kan 
dispenseres fra Kulturpuljens uddelingspraksis med det formål at samle penge ind til at styrke de 
grønlandske børn og unges vilkår og rettigheder.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 30. oktober 2017 (dagsordenpunkt 3) Gentofte 
Kommune som UNICEF By 2018. Beslutningen blev truffet på baggrund af en dialog med UNICEF 
Danmark, som ønskede at udnævne Gentofte til UNICEF By. Udnævnelsen indebærer, at 
foreninger, borgere og kommunen gennem forskellige aktiviteter i det kommende år vil indsamle 
penge til at styrke grønlandske børn og unges vilkår og rettigheder med fokus på 
demokratidannelse og holdningsbearbejdelse. 

For at understøtte projektet indstiller Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget ekstraordinært giver en dispensation fra Kulturpuljens uddelingspraksis, om at 
støtte fra Kulturpuljen ikke må bidrage til at generere et overskud ved et givent arrangement. 
Dispensationen foreslås at gælde i 2018 og kun omfatte projekter med et kulturfagligt indhold 
knyttet til Gentofte som UNICEF By 2018 med det formål at genere et overskud, der går ubeskåret 
til at styrke de grønlandske børn og unges vilkår og rettigheder. 
 
Kulturpuljen støtter små og store kulturelle projekter i Gentofte Kommune. Der bliver i vurderingen 
af ansøgninger lagt vægt på, at aktiviteterne tilbyder borgere i Gentofte kulturelle oplevelser af høj 
kvalitet, og at aktiviteterne er åbne for alle. 

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At godkende det fremlagte forslag om dispensation fra Kulturpuljens bevillingspraksis, således at 
projekter knyttet til Gentofte som UNICEF By 2018 kan modtage støttes inden for kulturpuljens 
kriterier, hvis arrangementet har til formål at genere et overskud, der går ubeskåret til at styrke de 
grønlandske børn og unges vilkår og rettigheder.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag

4 (Åben) Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole
 
Sags ID: EMN-2017-06026

Resumé
Bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte Musikskole har anmodet Kultur, Unge og Fritid 
om, at en tidligere beslutning om ændring af formålsparagraffen i Gentofte Musikskoles vedtægter 
omgøres. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og 
Kommunalbestyrelsens behandling.

Baggrund
Efter anmodning fra bestyrelsen for Gentofte Musikskole fremlagde Kultur, Unge og Fritid på 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde 2. maj 2017 (dagsordenpunkt 3) et forslag til 
Kommunalbestyrelsen om at godkende en række ændringer af vedtægter for Gentofte Musikskole. 
Kommunalbestyrelsen vedtog ændringerne den 25. maj 2017. 

Blandt ændringerne var en ændring af vedtægternes formålsparagraf. Hvor første del blev ændret 
fra: ”Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig 
fritidsinteresse […]” til: ”Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved 
musik som varig interesse […]”. Begrundelsen var, at Musikskolen også kan stimulere glæden ved 
musik som potentiel levevej.

Civilstyrelsen har efterfølgende afvist at godkende ovennævnte ændring af vedtægternes 
formålsparagraf, medmindre formålet er blevet stærkt uhensigtsmæssigt eller umuligt at udføre. 
Dette er ikke tilfældet, hvorfor bestyrelsen for Gentofte Musikskole nu anmoder 
Kommunalbestyrelsen om at godkende at ændre formålsparagraffen tilbage til den oprindelige 
formulering: ”Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som 
varig fritidsinteresse […]”.

De øvrige ændringer, som kommunalbestyrelsen vedtog den. 25. maj, er blevet godkendt af 
Civilstyrelsen og vil derfor fortsat være gældende. Musikskolens vedtægter, som de vil se ud, ifald 
Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at ændre 
formålsparagraffen tilbage til den oprindelige formulering, er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer.

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag 1 Gentofte Musikskole, vedtægter, endeligt forslag til nye december 2017 (2125165 - 
EMN-2017-06026)

5 (Åben) Kvartalsrapportering til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget 4. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-06094

Resumé
Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 
2017. 

Baggrund
I fjerde kvartal 2017 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:

 Headspace
 Aktivitetshuset
 Organisering af unges frie tid
 Isdisco i Gentofte skøjtehal
 Revidering af retningslinje for tilskud til folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune
 Kidsvolleyskolestævnet i Gentofte den 24. november
 ”Bevæg dig for livet”
 Lærerigt sponsorarrangement for talent og -elitesporten
 Aktivt efterår 2017
 Over 200 medlemmer i musikbunkeren

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.
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Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 4. kvartal 2017 (2189162 - EMN-2017-06094)
2. Bilag 2 Budgetændringer KUF (2167607 - EMN-2017-06094)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00302

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

Baggrund
 Ny Forberedende Grunduddannelse på vej 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale 
Venstre har indgået en aftale om ’Bedre veje til uddannelse og job’ den 13. oktober 2017. 
Aftalens hovedindhold er en ny uddannelsespolitisk målsætning, der betyder at alle 25-
årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. 
Der skal oprettes en ny Forberedende GrundUddannelse (FGU), der skal erstatte seks 
nuværende forberedende tilbud (bl.a. produktionsskoler og VUC) til unge, som ikke er klar 
til at tage en ungdomsuddannelse. FGUen vil henvende sig til unge under 25 år uden en 
ungdomsuddannelse og kommer til at bestå af følgende tre spor; almen grunduddannelse, 
produktionsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
 
Det er planen, at der at der skal oprettes ca. 90 FGU-skoler rundt om i landet fra september 
2018 med elevstart august 2019. Det forventes, at der i Gentofte Kommune vil være 
omkring 85 unge om året, som vil være i målgruppen for en FGU. Det kortlægges nu, hvor 
de nye FGU-skoler skal ligge. For de unge i Gentofte Kommune vil det være vigtigt, at der 
placeres en skole, som er let tilgængelig med kollektiv trafik.

Aftalen indebærer også krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. Det 
betyder, at kommunerne bliver ansvarlige for at gøre alle unge parate til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i job samt koordinere den samlede ungeindsats på tværs 
af uddannelses-, job- og socialindsatsen. Samtidig bliver det valgfrit for kommunerne, om 
ungevejledningen fortsat skal være organiseret tværkommunalt (UU Nord) eller fremover 
foregå i den enkelte kommunes regi. Lovforslaget fremsættes til marts og forventes 
vedtaget i juni 2018. Når beslutningsgrundlaget er klar, vil sagen blive fremlagt for udvalget. 
 

Læs mere om aftalen mellem regeringen og aftalepartierne: Reform af det forberedende 
område 

 Notat om digital dannelse i Gentofte Kommune

Digitale redskaber og medier er stor del af børn og unges hverdag. Det er derfor et fælles 
indsatsområde i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF), at børn og unge i Gentofte 
Kommune dels udvikler nødvendige digitale kompetencer, dels er digital dannede på de 
digitale og sociale medier. 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171013-politisk-aftale-reform-af-det-forberedende-omraade
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171013-politisk-aftale-reform-af-det-forberedende-omraade
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BSKUF har derfor udarbejdet notatet ”Digital dannelse i Gentofte Kommune”, der redegør 
for Gentofte Kommunes overordnede strategi og indsats i arbejdet med at styrke 
forståelsen og anvendelsen af de digitale redskaber og medier. Notatet fokuserer på 
baggrunden for digital dannelse på henholdsvis dagtilbud- og skoleområdet, hvorefter der 
gives en kort status på indsatserne pr. januar 2018 og de fremadrettede strategier.

Der gives afslutningsvist en kort orientering om den aktuelle sag, som politiet har døbt 
Operation Umbrella, hvor 1004 danske unge i alderen 15-30 år er blevet sigtet for 
distribution af seksuelt krænkende materiale. Ca. 60 af disse unge er fra Gentofte 
Kommune. Der redegøres derfor for, hvilke konkrete indsatser og initiativer Gentofte 
Kommune har iværksat for at håndtere sagen.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget blev orienteret om og henvist til notatet pr. mail den 2. 
februar 2018, notatet Digital dannelse i Gentofte Kommune kan læse på Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets side på Politikker portalen under øvrig relevant information.

Arrangementer i perioden d. 21. februar 2018 til d. 21. marts 2018.

 Familiebasket
Hver søndag kl. 9 - 10 på Kildegård Privatskole. Første gang er d. 25. feb.
I Familiebasket er der aktiviteter med motorik, leg og bevægelse til de allermindste samtidig 
med, at forældrene kan lave funktionel og effektiv træning, og der forudsættes absolut intet 
kendskab til basketball. Det er gratis at deltage i hele foråret. Se mere på: SISU 
Familiebasket 

 Informationsmøde: Vær med i UNICEF By 2018
Den 1. marts kl. 17-18. på Gentofte Hovedbibliotek 
Vil du være med til at samle penge ind til UNICEFs arbejde for børn og unge i Grønland? 
Så kom med til informationsmøde og få idéer til din egen indsamlingsaktivitet. Du hører 
mere om projektet, der har fokus på børn og unge i Østgrønland, og du kan møde 
Arnavaraq Jørgensen, der er programleder for UNICEF. Hun fortæller, hvordan UNICEF 
arbejder i Grønland, og hvorfor det er vigtigt at gøre en indsats for børn og unges 
rettigheder her. Tilmeld dig på unicefby2018.dk

 Kom og løb med 
Den 1. marts kl. 17.30-18.30 i Gentofte Sportspark
Gentofte løbeklub starter et træningsforløb hvor det fra den 1. marts til den 17. maj, er 
muligt at løbe både tirsdag og torsdag. Således har du mulighed for at træne op til årets 
folkefest, når Hans Kongelige Højhed Kronprinsen den 21. maj fejrer sin 50 års fødselsdag 
ved at løbe i landets fem største byer. 
Klubben holder et Kick-off arrangement den 22. februar kl. 19.00-21.00 i Gentofte 
Sportspark. Der vil være tilbud til nybegyndere og til mere øvede løbere, og det er ikke et 
krav, at man deltager i Royal Run. Tiltaget er en ”Kom og vær med” aktivitet. 
Læs mere på www.dgi.dk/arrangementer 

 Koncert med Leif Sylvester
Den 2. marts kl. 18-21.30. på Vangede Bibliotek  
Leif Sylvester har efter 30 år gjort musikalsk comeback. Stemmen er endnu mere rå, rusten 
og uskolet nu, og det er kun et plus, når der er tale om den gamle Amager-dreng. Aftenen 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Digital%20dannelse%20i%20Gentofte%20Kommune%20Dagtilbud%20og%20Skole.pdf
http://www.holdsport.net/klub/sisu-basketball/hold/sisu-familiebasket
http://www.holdsport.net/klub/sisu-basketball/hold/sisu-familiebasket
http://www.dgi.dk/arrangementer
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vil byde på skramlet og til tider jazzet blues-rock og en masse sjove historier, når Sylvester 
gæster biblioteket med sin trio. 
Inden musikken er der fællesspisning. Maden serveres kl. 18.00, og musikken starter ca. kl. 
19.30. Arrangeret i samarbejde med Vangedes Venner. 
Entré 70 kr. billetter via genbib.dk.

 Gentofte Bogmesse
Den 3. marts kl. 10-16. på Gentofte Hovedbibliotek 
Kom til årets bogfest og mød aktuelle forfattere og forlag. På scenerne kan du opleve bl.a. 
tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, Sara Omar, Leonora Christina Skov, Jens 
Andersen, Kasper Colling Nielsen, Tine Høeg, Camilla Stockmann og Janus Køster 
Rasmussen og mange flere. Du kan købe frokost og drikkevarer. 
www.genbib.dk/bogmesse

 Din by – din historie
Den 7. marts kl. 19-21. på Gentofte Hovedbibliotek.
Er du vild med lokalhistorie? Vil du gerne møde ligesindede, der – ligesom dig – ved en 
masse om Gentoftes spændende fortid? Eller vil du bare gerne blive klogere på din by og 
de historier, der gemmer sig i arkivet? Så mød op, når Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 
inviterer til en aften i historiens tegn. Tilmelding på genbib.dk.

 Ikke-kunstens historie II
Den 15. marts kl. 17-18.30. på Gentofte Hovedbibliotek. 
Manet og Bertall: Opfindelsen af det abstrakte maleri: I en serie af foredrag vil Tranens 
kurator Toke Lykkeberg genfortælle moderne vestlig kunsthistorie. Historien om 
hovedværker inden for avantgarde-kunsten fra midten af det 19. til midten af det 20. 
århundrede vil blive endevendt og vendt på hovedet: Kunstens fortrop præsenteres som 
kulturens bagtrop. De moderne avantgardekunstnere er inspirerede af satirikere, designere 
og andre kreatører, hvis produkter ikke har samme status af kunst. Tilmelding på 
genbib.dk 

 Mesterskabsaften 2018 
Den 21. marts, afholdes Mesterskabsaften 2018 kl. 19-21 på Gentofte Rådhus. 
Der er inviteret 355 idrætsudøvere, som har vundet én eller flere medaljer i forskellige 
turneringer i 2017. Det fejres på Gentofte Rådhus med musik, gaveoverrækkelse og et let 
traktement. Samtidig offentliggøres det hvem de nye talenter bliver på Gentofte Kommunes 
Talentudviklingsprogram.

 Træning i Naturen
Hver mandag i marts måned kl. 9 – 10 foran Charlottenlund Søbad. 
Kom og vær med til alsidig og dynamisk træning i den smukke natur. Træning i 
Naturen kombinerer styrke, kondition, smidighed og balance på en sjov og hyggelig 
måde i godt selskab med andre seniorer. Det er gratis at deltage.
www.traeninginaturen.com 

 GoRun
Hver søndag kl. 10 ved indgangen til Slotshaven (ved det gl. Danmarks Akvarium).
GoRun er et enkelt, frit og gratis gang- og løbekoncept for alle, som ønsker at gå eller løbe 
2½ eller 5 kilometer uden tidtagning. 
Se mere på Facebook: ”GoRun Charlottenlund”

https://genbib.dk/arrangementer/musik/koncert-med-leif-sylvester
https://genbib.dk/temaer/gentofte-bogmesse-den-3-marts-2018
https://genbib.dk/arrangementer/viden/din-din-historie-0
https://genbib.dk/arrangementer/kunst/ikke-kunstens-historie-ii
https://genbib.dk/arrangementer/kunst/ikke-kunstens-historie-ii
http://www.traeninginaturen.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=facebook%20gorun%20charlottenlund
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Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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