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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
1  Åbent         Status på KulturMetropolØresund 2013 
 
041550-2013 
 
 
Resumé 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 12. oktober 2011 (pkt. 5), at Gentofte 

Kommune tiltræder den 4-årige regionale kulturaftale ’KulturMetropolØresund’ for 2012-2015 og 
deltager i projekterne Udvikling og udvidelse af festivaler (Festival+), Idrætsevents, Kulturens 
Motionsdag (Jagten gennem historien), Udvikling af rammer for idræt og bevægelse og 
Projektspace. Gentofte Kommune har forpligtet sig til at afsætte i alt 200.000 kroner pr. år, der 
finansieres med 115.000 kr. fra Kulturpuljen og 85.000 kr. fra 

Breddeidrætspuljen i 2012, 2013, 2014 og 2015. 

 
Baggrund 

I januar 2012 indgik 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet en fælles 
kulturaftalen ”KulturMetropolØresund” gældende for perioden 2012-15. Baggrunden for 
engagementet i Kulturaftalen  var muligheden for at præsentere borgerne for nogle kulturelle og 
idrætslige tilbud, som Gentofte Kommune ikke har mulighed for at løfte alene. 

Festival+ : Historiefestivalen Historiens Dage i Gentofte indgik i Golden Days’ program og blev 
planlagt og gennemført sammen med lokale samarbejdspartnere og i et tæt samarbejde med 
Golden Days i København. I Gentofte blev der afholdt 14 meget forskellige arrangementer med et 
samlet besøgstal på 820 publikummer. Det forventes, at dokumentarfilmsfestivalen Cph:Dox bliver 
den næste festival, der løftes ind i samarbejdet. Aktuelt går overvejelserne for Gentoftes 
vedkommende på at målrette festivalen til unge. 

Idrætsevents: Målet med projektet er, dels at forbedre kulturregionens samlede muligheder for at 
tiltrække og udvikle store idrætsbegivenheder, dels at øge begivenhedernes forankring og 
betydningshorisont for regionen og de involverede kommuner, så udøvere, foreninger og borgere 
bliver involveret og inddraget i begivenheden enten som tilskuer, frivillig eller aktør.   

Jagten gennem historien (tidligere Kulturens Motionsdag): Gentofte indledte i 2013 et samarbejde 
med Ordrupgaard, og eventen blev efterfølgende udviklet i et samarbejde mellem Golden Days, 
Dansk Orienteringsforbund, Lokalhistorisk Arkiv og museet. Resultatet blev en ny måde at 
iscenesætte en kulturinstitution på og et alternativ bud på et orienteringsløb for hele familien med 
178 deltagere. Golden Days fastholder konceptet i 2014, og Gentofte Kommune forventer at 
fortsætte samarbejde med Ordrupgaard omkring arrangementet i 2014.  

Udvikling af rammer for idræt og bevægelse: Målet med projektet er, at kortlægge regionens 
idrætsfaciliteter med henblik på en fremadrettet koordinering af anvendelsen på tværs af 
kommunegrænserne samt skabe grundlag for en regional strategi for anvendelse, etablering og 
udvikling af specielle idrætsanlæg i regionen.  
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Projektspace: I efteråret 2013 er uddannelsen, Projektpionererne, startet op med første modul. Der 
er optaget tre lokale unge fra Gentofte Kommune, og i alt tager 22 unge del i uddannelsen. I 
Gentofte er der etableret lokale projektværksteder for unge på henholdsvis Dyssegård og Ordrup 
Biblioteker samt Gentofte Hovedbibliotek. 

 
Vurdering 

2012 var præget af etablering af det konkrete projektsamarbejde samt forberedelse af kommende 
aktiviteter. I 2013 er projekterne gradvist blevet effektueret og har for Gentoftes vedkommende 
udviklet sig positivt i forhold til resultaterne i 2012.  

KulturMetropolØresund er den kulturaftale, der på landsplan rummer flest samarbejdspartnere, og 
aftalen er med sine 26 kommuner både bredere og mere kompleks end de øvrige kulturaftaler, der 
på landsplan rummer mellem én og 11 kommuner. Det må derfor forsat betragtes som en naturlig 
udfordring at skabe resultater i så stor og forskelligartet en kreds af samarbejdspartnere. Fra 
Gentoftes perspektiv er fremdriften i kulturaftalen langsommere end forventet, men det vurderes 
samtidig, at projekterne udvikler sig i den rigtige retning. Der er stadig to år tilbage af kulturaftalen, 
og dermed grundlag for en bedre forankring af samarbejdet. Det forventes, at borgerne i de 
kommende år i stadig højere grad får glæde af aktiviteter i regi af KulturMetropolØresund. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek og Idræt og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At der frigives 115.000 kr. fra Kulturpuljen samt 85.000 kr. fra Breddeidrætspuljen til 
KulturMetropolØresund 2014. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 NOTAT Status KulturMetropolØresund 2013 
 Kulturpuljen pr. 30. oktober 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
2  Åbent         Status på Visit Gentofte 
 
041551-2013 
 
 
Resumé 

Kultur- og Fritidsvalget besluttede på mødet den 28. november 2012 (pkt. 6) at bevilge 126.800 kr. 
til fra Kulturpuljen til en kulturapp – Visit Gentofte.  

 
Baggrund 

Applikationer, kaldet apps, er små programmer til smartphones. En app kan hente data fra 
internettet og videreformidle det til brugeren. Visit Gentofte er først og fremmest en digital guide til 
arrangementer i hele Gentofte. Visit Gentofte kan derudover bruges af borgerne til at dele 
arrangementer og gode steder f.eks. parker og legepladser med familie og venner. 

Firmaet Mobile Identity har udviklet kulturapp’en, som i samarbejde med Kultur og Bibliotek er 
tilpasset til borgerne i Gentofte Kommune. Visit Gentofte blev lanceret den 19. marts 2013 og 
aftalen med Mobile Identity løber frem til 21. januar 2015. Aktuelt er app’en downloaded 1.571 
gange fordelt på 1.305 download til Iphones og 266 til androids.  

Der er ikke afsat midler til annoncering og eksponering og indtil videre er Visit Gentofte derfor 
primært blevet markedsført i forbindelse med større events og festivaler. Derudover synliggøres 
app’en på Gentofte Kommunes hjemmeside, og i det omfang det er muligt på kulturinstitutionernes 
egne sider.   

Regnskabet for Visit Gentofte viser samlede omkostninger på i alt 126.800 kr. Udgifterne fordeler 
sig på 50.600 kr. til Mobile Identity for brug af app samt 55.200 kr. for et nyt feed fra Kultunaut, der 
leverer oplysninger til app’en. Disse beløb er betaling for app’en i 24 måneder. Dertil kommer 
betaling på 21.000 kr. til kulturnaut for samlet opsætning. 

 
Vurdering 
Mobilapp’en er en fleksibel platform til markedsføring af kulturtilbud og formidling af information 
omkring specielle lokaliteter i kommunen, der har interesse for borgerne. App’ens styrke er, at den 
kan opdateres hurtigt og dermed levere aktuel information direkte til brugerne.  
 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen med status på Visit Gentofte tages til efterretning. 

 
Beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 NOTAT Status Visit Gentofte 2013 til KUF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
3  Åbent         Status på Kulturklub Gentofte 2013 og ansøgning om tilskud i 2014 
 
041552-2013 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet en status for Kulturklub Gentofte 2013. Kulturklubben ansøges om 77.000 til 
Kulturklub Gentofte 2014. 

 
Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 28. november 2012 (pkt. 4), at det skal være 
gratis at være medlem af Kulturklubben, og at medlemstallet skal stige markant.  

Tanken om at etablere Kulturklub i Gentofte udsprang af den store succes, som biblioteket har 
oplevet med Biblioteksklubben, der i dag har 3.669 medlemmer, samt ønsket om at udnytte denne 
tendens i forhold til kulturtilbuddet generelt.  Aktuelt er der 2.677 medlemmer af Kulturklub 
Gentofte fordelt på 2.129 voksne og 548 børn. Dette er en fremgang på 2.198 medlemmer siden 
årsskiftet. 

For at gøre medlemskabet mere attraktivt blev strategien for særarrangementerne fra 2013 ændret 
fra to årlige særarrangementer til månedlige særarrangementer, der skiftevis fremhæver de 
enkelte Kulturinstitutioners særkende. Derudover bruger kulturinstitutionerne nu også 
Kulturklubben til at tilbyde ekstraordinære tilbud. 

I 2013 er der arbejdet målrettet med at synliggøre Kulturklubben gennem kampagner med plakater 
og pyloner i byrummet samt artikler i Villabyerne og Gentofte Lige Nu. I forbindelse med de store 
festivaler fremhæves kulturklubben både i forbindelse med program og markedsføring. Der er til 
dato udsendt ni ud af ti ordinære samt fire ekstraordinære nyhedsbreve. 
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Direktørgruppen i Kulturklub Gentofte er enige om fortsat at bakke op om Kulturklubben. De er 
glade for samarbejdet og ser det som en god platform at brande kulturen i Gentofte på. 
Kulturklubben har afledt et tættere og mere integreret samarbejde på tværs i kommunen både i 
regi af de store festivaler og i kraft af, at kulturinstitutionerne bakker op om hinandens aktiviteter og 
tilbud på tværs.  

Det samlede budget for Kulturklub Gentofte i 2014 er på 92.000 kr. Udgifterne fordeler sig på 
62.000 kr. til personaleomkostninger, 18.000 kr. til markedsføring samt 12.000 kr. til nytårskur. Der 
er et mindreforbrug fra 2013 på 15.000 kr., som skyldes færre udgifter til nytårskur og 
særarrangementer. De 15.000 kr. overføres til 2014, og derudover ansøges Kulturpuljen om 
77.000 kr.  

 
Vurdering 

I 2013 er der sket en markant fremgang i antallet af medlemmer af Kulturklub Gentofte. 
Beslutningen om at gøre det gratis at være medlem af Kulturklubben og at invitere til flere 
særarrangementer har haft en meget positiv effekt på tilslutningen til klubben. Sideløbende har den 
styrkede markedsføring medført, at flere gentofteborgere har fået kendskab til Kulturklub Gentofte. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 77.000 kr. fra Kulturpuljen til Kulturklub Gentofte 2014. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Statusnotat Kulturklub Gentofte 2013 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
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4  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Kongelig Sommerballet 
 
041554-2013 
 
 
Resumé 

Kulturpuljen ansøges om 104.170 kr. til afholdelse af Sommerballet søndag den 15. juni 2014. 

 
Baggrund 

Den Kongelige Ballet vil i forbindelse med Kultur- og Festdagene opføre et udvalg af danse fra 
årets repertoire under åben himmel.  

Gentofte Kommune har tidligere været værtsby for Den Kongelige Ballet, der i 2009-2011 har 
gæstet kommunen i regi af Danske Sommerballet sponsoreret af Danske Bank. Fra 2012 har 
Gentofte Kommune etableret et direkte samarbejde med Den Kongelige Ballet med henblik på 
fortsat at kunne præsentere borgerne for den populære ballet. 

Sommerballetten afholdes i Bernstorff Slotshave, hvor danserne kan danse med slottet som 
baggrund og med publikum siddende på græsset nedenfor.  

Det samlede budget for Sommerballetten er på 104.170 kr., som søges dækket af Kulturpuljen. 
Heraf er 65.000 kr. honorar til Den Kongelige Ballet, 2.600 kr. til produktion, 11.070 kr. til elvagt, 
8.800 kr. til toiletter, 4.000 kr. til ekstra renhold og genetablering af areal samt 13.000 kr. til 
tilladelse og administrationsomkostninger fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Hertil 
kommer 500 kr. til diverse. I tilfælde af regn aflyses forestillingen, og der betales ikke honorar til 
Den Kongelige Ballet. 

Sommerballetten har oplevet et støt stigende publikumstal: 2009: 1.000 (Forestillingen blev aflyst 
på grund af regn), 2010: 1.500, 2011: 3.500, 2012: 3.100. 

 I 2013 måtte forestillingen desværre aflyses på grund af regn. 

 
Vurdering 
Samarbejdet med Den Kongelige Ballet giver gentofteborgerne mulighed for en ekstraordinær 
kulturoplevelse med ballet i verdensklasse i smukke omgivelser.  

Idet arrangementet er gratis vil det yderligere kunne tiltrække et publikum, som ikke normalt ser 
ballet. De vil her få mulighed for at opleve en eksklusiv kunstart i frie rammer. 

  

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der ydes 104.170 kr. fra Kulturpuljen til Sommerballet. 
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Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Kongelig Sommerballet 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
5  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra Lokalhistorisk Forening 
 
043090-2013 
 
 
Resumé 

Lokalhistorisk Forening ansøger Kulturpuljen om tilskud til Gentofte Journalen 2012/2013. 

 
Baggrund 

Lokalhistorisk Forenings årbog, Gentofte Journalen, 2012/2013 bærer titlen Monumenter og 
Mindesmærker - Erindringssteder i Gentofte. Formålet med udgivelsen er at udbrede kendskabet 
til de mange steder i kommunen, hvor fortiden søges fastholdt og forklare baggrunden bag 
mindesmærkerne. Bogen forventes udgivet inden jul 2013. 

Foreningens næstformand har forestået arbejdet med bogen, og derudover er tilknyttet en 
professionel fotograf til arbejdet. Årbogen henvender sig til foreningens medlemmer og vil også 
kunne købes i boghandlere i Gentofte og via foreningens hjemmeside. Foreningens medlemmer 
modtager bogen gratis, og den bliver leveret til dem. Et medlemskab af foreningen koster 200 kr. 
for enkeltpersoner og 250 kr. for par. 

Budgettet for årbogen er på 90.000 kr. Udgifterne fordeler sig på udgifter til trykning og indbinding 
på 35.000 kr., layout og billedbehandling på 25.000 kr., fotograf på 5.000 kr. samt udgifter til 
distribution på 15.000 kr. samt korrekturlæsning på 10.000 kr. 

Foreningen yder selv et tilskud på 55.000 kr. til årbogen og herudover ansøges kulturpuljen om 
35.000 kr. Bogen trykkes i 1.000 eksemplarer, hvoraf 500 tilfalder foreningen til distribution blandt 
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foreningens medlemmer og 500 er beregnet til frit salg. Indtægterne fra salg af bogen tilfalder 
forlaget og indgår derfor ikke i ansøgningens budget. Bogens pris hos boghandleren er 250 kr. 

Ifølge kriterierne for tildeling af midler fra Kulturpuljen kan puljen kun støtte aktiviteter, som er åbne 
for alle borgere, hvilket er en udfordring i forhold til denne ansøgning, som har Lokalhistorisk 
Forenings medlemmer som målgruppe.   

Forvaltningen har søgt oplysninger om budgettet for den samlede produktion hos foreningen. 
Foreningen oplyser, at ansøgningen kun omhandler det arbejde og de omkostninger, foreningen 
pådrager sig ved at producere bogen. 

Lokalhistorisk Forening har tidligere modtaget tilskud til foreningens årbøger. Senest bevilgede 
Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2011 (pkt. 3) 30.000 kr. til udgivelsen af årbogen 2011 
og den 3. juni 2009 (pkt. 4) 30.000 kr. til udgivelsen af årbogen 2008/2009. 

 
Vurdering 

Artiklerne i Lokalhistorisk Forenings skrifter er ifølge Lokalhistorisk Arkiv generelt grundige og 
gennemarbejdede, og udgivelsesserien formår at bidrage med væsentlige sider af Gentofte 
kommunes lokalhistorie.  

Emnet for årbogen 2012/2013 om monumenter, mindesmærker og erindringssteder i Gentofte 
dækker en vigtig og spændende side af Gentoftes historie, og der har ikke tidligere været udgivet 
en samlet oversigt over Gentoftes mindesmærker.  

Det er en udfordring, at Lokalhistorisk Forening fastholder, at ansøgningen kun vedrører 
udgivelsen af bogen til foreningens medlemmer. 

Ønsker Udvalget at imødekomme ansøgningen, anbefales det, at der bevilges 20.000 kr. til 
Gentofte Journalen 2012/2013, idet det anbefales at udgifterne til distribution af bogen til 
medlemmernes hjemadresser på 15.000 kr. reduceres. Foreningens medlemmer kan selv afhente 
bøgerne enten på Lokalhistorisk Arkiv eller i forbindelse med foreningens generalforsamling. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At ansøgningen drøftes. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget at bevilge 20.000 kr.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Gentofte Lokalhistoriske Forening 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
6  Åbent         Forelæggelse af projektforslag for ny spejderhytte på Morescosvej 
 
018436-2013 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 27. maj 2013, punkt 7 anlægsbevilliget 12,5 mio kr. 
til renovering og nybyggeri af spejderhytter med finansiel dækning over puljen til større planlagt 
vedligehold for 2014 samt likvide aktiver.  

Der forelægges et projektforslag til godkendelse for nyopførelse af en fælleshytte på Morescosvej. 

 
Baggrund 

Et gennemført bygningssyn af Morescosspejdernes fem hytter resulterede i en anbefaling om, at 
nedrive hytterne og enten nyopføre fem hytter eller indgå hyttefællesskab.  

Der blev i maj måned nedsat en brugergruppe med deltagelse af repræsentanter fra 
Moresscospejderne, Fritidsafdelingen og Gentofte Ejendomme. På baggrund af spejdernes ønsker 
og behov blev det besluttet at opføre en fælleshytte, som kan rumme spejdernes mange aktiviteter. 
Det er vigtigt for spejderne, at der etableres faciliteter til at understøtte og udbygge fællesskabet 
med de øvrige spejdergrupper der bor på grunden. Det er endvidere aftalt med Bernstorffs 
Divisionens klan, at der i den nye hytte indrettes patrulje- og depotrum til dem, da spejderne på 
grunden ønsker, at styrke samarbejdet med klanen omkring aktiviteter til glæde for kommunens 
spejdere. Endelig ønsker spejderne at udbygge deres tilbud til at omfatte spejderaktiviteter for hele 
familien, samt at udvide samarbejdet med de omkringliggende skoler og institutioner. 

Der er indgået aftale med arkitekt Sophus Søbye om at projektere den nye hytte. Sophus Søbye 
har tidligere opført flere spejderhytter og har erfaring med at arbejde med frivillige foreninger.  

Sophus Søbye har i samarbejde med brugergruppen og på baggrund af spejdernes ønsker og 
behov udarbejdet et projektforslag, som er vedhæftet som bilag 

Arbejdet foreslås udbudt i hovedentreprise i begrænset licitation. 
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I samarbejde med spejderne er der truffet aftale om, at byggeriet starter i foråret 2014, med 
forventet indflytning i sensommeren 2014.  

Spejderne har ønsker som ikke dækkes af de tildelte midler, og derfor har de valgt at søge 
fondsmidler til realisering af deres ønsker. Disse ønsker får ikke indflydelse på det vedlagte 
projektforslag.    

  

  

 
Vurdering 

Det vurderes, at den nye fælles spejderhytte opfylder spejdernes behov og giver optimale 
muligheder for spejdernes virke fremover. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At det fremlagte projektforslag godkendes. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 projektforslag 141013. 
 2013.10.25_Samlet projekforslag uden budget 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 



  Side 13 af 25 
 

7  Åbent         Ibstrup rideskole, igangsættelse af udarbejdelse af projektforslag for 
udbygning 
 
043510-2013 
 
 
Resumé 

Ibstrup Rideskole har ansøgt om udvidelse af de eksisterende forhold på rideskolen. Det indstilles 
at udarbejdelse af projektforslag for nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt udbygningen 
igangsættes. Omkostningerne på ca. 150.000 kr. forbundet med udarbejdelsen af projektforslaget 
finansieres indenfor allerede bevilgede SPV-midler, der indgår i det samlede projekt. 

Når projektforslaget er udarbejdet forelægges det for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, og der ansøges om anlægsbevilling af det, i budget 
2014, afsatte rådighedsbeløb til udbygningen af Ibstrup Rideskole. Ydermere vil der blive ansøgt 
om en forøgelse af driftsbevillingen til rideskolen, hvilket er en konsekvens af udvidelsen af 
bygningerne.  

 
Baggrund 

Gentofte Ejendomme har udført bygningssyn, og på baggrund heraf og yderligere rådgiverarbejder 
fra Grontmij, er det nødvendige vedligehold på bygningerne identificeret. 

Ibstrup Rideskole har – afledt af et arbejde med at eftervise, hvorledes Tattersall Rideskole evt. 
ville kunne blive en del af rideaktiviteterne på Jægersborg Allé 170 – fået øjnene op for de fordele, 
der er ved at have en ridehal, der overholder de krav, der er til nationale stævner, uagtet, at 
Tattersall Rideskole ikke længere indgår i overvejelserne. 

Klubben har efterfølgende søgt om og fået bevilget støtte fra Klubrumspuljen til opførsel af en 
sådan ridehal på 20 x 40 m. 

Der er blevet udført skitseprojekt, som viser et kombineret udvidelses- og vedligeholdsprojekt med 
udvidelse af ridehallen, renovering af staldforhold, ny rytterstue og vedligeholdte bygninger. Der 
skal nu udarbejdes et projektforslag, hvor projektet beskrives i detaljer. 

Renoveringen af staldforholdene imødegår de skærpede krav i Lov om Hestehold, hvor nogle af 
kravene skal være implementerede i 2016 og resten i 2020, herunder bl.a. skridsikker belægning i 
stalde samt etablering af et foldareal på minimum 20 x 40 m. 

Nødvendigt vedligehold samt nyanlæg forventes at kunne udføres for i alt 5,83 mio. kr. 
Finansieringen til projektet er sammensat på følgende måde: 

 3,0 mio. kr. til vedligehold på bygningerne, finansieret af Større Planlagt Vedligehold (SPV) 
i 2013.  

 På møde i Klubrumsudvalget d. 4. april 2013 er der givet tilsagn om tilskud på  830.000 
kr.under forudsætning af, at rideskolen kan finansiere de sidste 350.000 kr., hvilket klubben 
over for Idræt og Fritid har tilkendegivet – i alt 1,18 mio. kr.  

 Rådighedsbeløb i budget 2014 til udvidelse af rideskolen på 1,65 mio. kr. til bl.a. nødvendig 
etablering af foldarealer, udvendige belægningsarbejder og stalde.  
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Vurdering 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udføre 
vedligehold på de eksisterende faciliteter, en udvidelse af ridehallen og etablering af en fold 
samtidigt, idet det vil betyde en billigere, mere sammentænkt og rent byggefagligt bedre løsning. 
Udførelsen af disse tiltag vurderes bl.a. at betyde følgende, der vil blive beskrevet nærmere i 
projektforslaget: 

 Det vil give bygningerne et tiltrængt løft vedligeholdsmæssigt, hvilket vil betyde fortsat gode 
muligheder for ponyridesporten på Ibstrup Rideskole og i Gentofte Kommune 

 Udvidelsen af ridehallen vil betyde, at klubben kan afholdes nationale stævner og Ibstrup 
Rideklub har derfor grund til – og vil søge om optagelse i Dansk Ride Forbund 

 Vedligeholdelse og udvidelse er billigere end at nedrive og nybygge 
 En udvidelse af rideskolen vil forbedre vilkårene for andre rideskoler i kommunen, herunder 

Tattersall Rideskole, som vil kunne deltage i stævner på Ibstrup Rideskole 
 Vedligehold og udvidelse af rideskolen vil betyde, at antallet af bokse forøges fra 22 til 24 
 Skærpede krav i Lov om Hestehold (skal være opfyldt i hhv. 2016 og 2020) til 

boksstørrelser, dagslysindfald, belægninger og til tilgængelige foldarealer af en vis 
størrelse tilgodeses ved det foreslåede projekt 

Overordnet vurderes projektet at kunne udføres på 9-12 mdr. Der vil undervejs i projektet være en 
tæt dialog med Ibstrup Rideskole. Ibstrup Rideskole har tilkendegivet tilfredshed med forslaget om 
at udføre vedligeholdsarbejderne samt nyanlæg hen over sommeren 2014. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget : 

At godkende udarbejdelsen af projektforslag for udbygningen af Ibstrup Rideskole finansieret af 
allerede bevilgede midler. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
8  Åbent         Anlægsbeviling skatefaciliteter 
 
015215-2012 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommune udvikler og moderniserer idrætsfaciliteterne for unge selvorganiserede på 
skateboardbanen Helligdommen ved Gentofte Sportspark. Der har været afholdt to licitationer for 
henholdsvis udearealer og lethal på området og Gentofte Kommune har modtaget og gennemgået 
licitationsresultaterne. Licitationsresultatet for udearealerne er i overensstemmelse med budgettet. 
Tilbuddet på lethallen er højere end forventet, og der er indledt dialog med Lokale- og 
Anlægsfonden med henblik på at finde en løsning. Licitationsresultatet viser også, at der ikke er 
økonomi til at renovere Holmehaven og der søges derfor om, at de allokerede midler til 
Holmehaven indgår i projektet for Helligdommen.  

På baggrund af de modtagne tilbud på udearealer ønsker Børn, Unge og Fritid samt Gentofte 
Ejendomme, at indgå kontrakt med LK Gruppen for udførelse af udearealerne og der ansøges om 
anlægsbevilling på kr.6.520.000 kr.  

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2012 at 
afsætte 7.000.000 kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling af skaterfaciliteter på Helligdommen og 
Holmehaven, samt undersøge mulighederne for at udnytte det gamle vandtårn på Ræveskovsvej. 
Efterfølgende har undersøgelser vist at istandsættelse af vandtårnet vil være uforholdsmæssigt 
omkostningsfuldt og vandtårnet indgår derfor ikke mere i projektet.   

Det har været et stort ønske fra de unge selvorganiserede at få en facilitet, der giver mulighed for 
fysisk aktivitet hele året, og derfor indgik Gentofte Kommune et samarbejde med Lokale- og 
Anlægsfonden om opførelse af en prototype på en lethal. Anlægsudgifterne til lethallen var fastsat 
til 5.000.000 kr. Lokale- og Anlægsfonden bevilligede tilskud på 2.500.000 kr. og 
Kommunalbestyrelsen afsatte yderligere 2.500.000 kr. i GentoftePlan 2013.  

Det vil sige, at der i alt er afsat 12.000.000 kr til gennemførelse af det samlede projekt.  

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 30.4.2012, punkt 13 enstemmigt vedtaget at bevilge 
800.000 kr. til rådgivning på projektet.  

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 27.8.2012, punkt 9 enstemmigt vedtaget at bevilge 
500.000 kr. til renovering af Holmehaven. 

Det samlede projekt er siden blevet udbudt, og der foreligger nu et resultat. 

Projektet er opdelt i to enterpriser. Enteprise 1 omhandler etablering af udearealer samt fundament 
og gulv i lethallen. Entreprise 2 er bygning af selve lethallen. De to enterpriser overlapper 
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hinanden, da gulvet etableres i enterprise 1, hvor oprindelig tænkt i enterprise 2. Det betyder at 
udgiften til entreprise 1 er forøget i forhold til de oprindelige beregninger. 

Entreprise 1, udearealer 

Licitationsresultatet for udearealerne er i overensstemmelse med det samlede budget på 
12.000.000 kr. Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme ønsker at indgå kontrakt med LK 
Gruppen for udførelse af udearealerne, og der ansøges om anlægsbevilling på kr. 6.520.000 kr. 
Eftersom LK Gruppen har en kort vedståelsesfrist skal aftalen indgås snarest og ikke afvente 
afklaring i forhold til lethallen. I forhold til det samlede projekt er det ligeledes anbefalelsesværdigt 
at indlede arbejdet med udearealet så hurtigt som muligt. Udearealet består af en køreflade i 
granit, granit- og betonplinte samt diverse forhindringer i jern. Granitten bestilles i Kina med en 
leveringstid på minimum 20 uger. Det vil være en stor fordel for projektets tidsplan, hvis 
forberedelserne til anlægsarbejdet kan iværksættes nu, parallelt med at Gentofte Kommune er i 
dialog med Lokale- og Anlægsfonden om lethallen.  

Entreprise 2, lethal 

Licitationsresultatet for lethallen er på 6.000.000 kr. (Den samlede udgift for lethallen vil være 
7.000.000 kr. eftersom anlæg af gulv i lethallen indgår i entreprisen for udearealer). En vis del 
budgetoverskridelsen kan tilskrives tilpasninger foretaget af Gentofte Kommune men det står klart, 
at forudsætningerne for at holde projektets økonomi på 5.000.000 kr. ikke har været til stede fra 
udgangspunktet. Gentofte Kommune er nu i dialog med Lokale- og Anlægsfonden omkring dette 
og der forventes afklaring herom i midten af december 2013. 

Skema 4 er vedlagt. Heraf fremgår finansieringsmodellen for det samlede projekt. 

Holmehaven 

Gentofte Kommune har undervejs i processen med projektering af lethallen og udearealer arbejdet 
målrettet på at finde besparelser og derved sikre projektets økonomi. Ingeniørberegninger viser at 
jordbundsforhold og den nødvendige fundering af lethal er en væsentlig årsag til, at 
licitationsresultatet er højere end projektets budget. På grund af økonomien for det samlede projekt 
på Helligdommen er det ikke muligt også at renovere Holmehaven. Denne udfordring har været 
drøftet med brugerne, og brugerne ser hellere at Gentofte Kommune gennemfører projektet på 
Helligdommen end projektet i Holmehaven.  

Derfor søges om overførelse af allerede frigivne midler, 500.000 kr., fra Holmehaven til 
Helligdommen. Børn, Unge og Fritid er igang med at undersøge andre måder at håndtere 
behovene ved Holmehaven. 

Budgettet ser opdelt i to hovedposter incl. rådgivning således ud: 

 Entreprise 1:      7.000.000 kr. 

 Entreprise 2:    7.000.000 kr. 

 I alt :   14.000.000 kr. 

Som nævnt er Børn, Unge og Fritid i  dialog med Lokale- og Anlægsfonden om det, der mangler i 
forhold til entreprise 2. Når dialogen med Lokale- og Anlægsfonden er tilendebragt vil 
finansieringen blive præsenteret på næstfølgende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde. 
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Tidsplan 

 
November 2013: Indgåelse af aftale med LK Gruppen og forberedelse af anlæg af udeareal 

December 2013: Dialog med Lokale- og Anlægsfonden 

Januar 2014: Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
om frigivelse af anlægsmidler til lethal 

Februar 2014: Byggestart 

Juli 2014: Aflevering 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme vurderer, at der skal indgås kontrakt med LK 
Gruppen med henblik på anlæg af udearealer på Helligdommen. Dette vil sikre sammenhængen 
og tidsplanen i det samlede projekt.  
Det vurderes også at det er hensigtsmæssigt, at de afsatte midler til renovering af Holmehaven 
overføres til udvikling af Helligdommen og at det er muligt at finde andre løsninger i forhold til at 
finde midler til renoveringen.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der bevilges 6.520.000 kr. til anlæg af idrætsfaciliteter til unge selvorganiserede på 
udearealet på Helligdommen med finansiering i det afsatte beløb i GentoftePlan 2012.  

2. At de afsatte midler, 500.000 kr., til renovering af Holmehaven overføres til udvikling af 
Helligdommen.  

  

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Pkt. 1-2, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
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________________________ 
 
Bilag 

 Illustrationer udeareal Jägers 
 Skema 4 Udvikling af Helligdommen pdf. 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
9  Åbent         Motionsarena på Experimentariums tag 
 
043524-2013 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid har modtaget en henvendelse fra Experimentarium, som ønsker et 
samarbejde om en motionsarena på deres tag. I første omgang skal der udarbejdes et 
skitseforslag, som skal danne baggrund for en egentlig ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden. 
Skitseforslaget vil koste 225.000 kr. at få udarbejdet, som ønskes dækket med lige store bidrag fra 
hhv. Experimentarium, Lokale- og Anlægsfonden og Gentofte Kommune.  

 
Baggrund 

Der er planlagt et større udbygningsprojekt af Experimentarium, som skal medføre en stor 
udvidelse og markant modernisering af ejendommen. I den forbindelse er der et ønske om, at 
skabe et aktivt tag med et udstillingsområde, en mindre botanisk have, et cafeområde, en 
energiskov samt en motionsarena - tiltag, der vil gøre Experimentarium mindre vejrafhængig og 
som også gerne skulle få borgerne i Gentofte Kommune til at benytte Experimentarium i højere 
grad. Der vil være gratis adgang til samtlige tagfaciliteter, pånær udstillingsområdet.  
Experimentarium vil gerne, i et samarbejde med Gentofte Kommune og Lokale- og Anlægsfonden, 
anlægge en motionsarena. Arenaen skal blandt andet indholde en løbebane på ca. 300 meter, 
hvor der er indlagt pit-stops undervejs med mulighed for at teste sig selv i forhold til en række 
fysologiske parameter og herigennem opnå viden om kroppens formåen. Løbebanen tænkes især 
anvendt af kommunens institutioner og skoler, men også af kommunens borgere og frivillige 
foreninger.  

Finansiering.  

Pengene findes indenfor rammen af Bredde- og Idrætspolitikken. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at de omkringliggende skoler og institutioner vil få stor glæde af en 
motionsarena i forbindelse med realiseringen af en times motion samt i idrætsundervisningen. 
Udover motionen vil eleverne også opnå viden om, hvordan kroppen fungerer under fysisk 
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aktivitet. Endelig er der få parker og grønne områder til fysisk udfoldelse i området omkring 
Experimentarium, hvilket de omkringliggende skoler og institutioner er udfordret af.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At der bevilliges 75.000 kr. til udarbejdelse af et skitseforslag for en motionsarena på 
Experimentariums tag. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  
Marie Louise Gjern Bistrup (Udenfor parti) stemte imod med den begrundelse at 
Experimentarium selv kan finansiere udarbejdelse af et skitseforslag til 75.000 kr.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
10  Åbent         Eliteidrætspuljen, ansøgning, SISU 
 
003558-2013 
 
 
Resumé 

SISU Basketball klub har et U17 damehold, der er inviteret til at deltage i en løbende turnering i 
den Baltiske Liga, også kaldet EYBL. Turneringen afholdes i henholdsvis Polen, Rusland og 
Grækenland over tre weekender. De inviterede hold er primært fra de Baltiske lande, Polen og 
Rusland. En del af de deltagende hold er enten landshold eller regionshold. Turneringen er 
godkendt af det internationale basketball forbund (FIBA) og anses som en af de hårdeste 
turneringer i denne aldersgruppe. Kampskemaet er som følger: 4.-6.oktober 2013 Czuchow, Polen, 
6.-8. december 2013 Moskva, Rusland og 7.-9. februar 2014 Athen, Grækenland. 
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SISU Basketball klub ansøger om støtte på 30.000kr til rejseomkostningerne forbundet med denne 
turnering.  

 
Baggrund 

Der er i 2013 afsat 245.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion. Af disse er 100.000 kr. tiltænkt 
elitearbejde og der er pt. forbrugt 95.000 kr. Der kan søges højst 30.000 kr. pr. år/projekt. SISU 
Basketball klub ansøger om 30.000 kr. og har oplyst, at budgettet for deltagelse i EYBL 
turneringen i 2013 er følgende: 

 Deltagelsesgebyr 4300 Euro=   32.250kr. 

 Rejse Polen   35.300kr. 

 Rejse Moskva    44.800kr 

 I alt 2013  112.350kr. 

   

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at U17 dameholdet fra SISU Basketball klub kan tildeles støtte til 
deltagelse i EYBL basketballturneringen. 

Der er 140.000kr. uforbrugte midler i Udviklingspuljen, idræt og motion. Efterspørgslen på støtte til 
udgifter forbundet med eliteidræt overstiger eliteidrætspuljens budgetterede 100.000 kr. Pengene 
findes indenfor rammen af Udviklingspuljen, idræt og motion. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der tildeles tilskud på i alt 30.000kr til SISUs U17dameholdets deltagelse i EYBL turneringen i 
Polen og Rusland. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning om tilskud til rejser SISU Basketball 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
11  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013 
 
037267-2013 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets ni måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering pr. 3. kvartal 2013 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2013 og oversendes derefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende 
økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de 
eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2012. 

Rapporteringen indeholder derudover en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder 
også en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 

Den økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2013 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger 
på i alt 
 -23,5 mio. kr. 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er: 
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 Finansieringsområdet udviser en samlet forbedring på 6,4 mio. kr. vedrørende øgede 
forskerskatter samt mindreindtægter af dækningsbidrag for erhvervsejendomme 

 Driftsudgifter (serviceudgifter) udviser samlede nettomindreudgifter på 3,3 mio. kr., som 
primært vedrører Pleje og Omsorg for ældre. 

 Driftsudgifter (øvrige udgifter) forbedres med 7,7 mio. kr., som i overvejende grad vedrører 
forsørgelsesudgifterne under Socialudvalget. 

 Forsyning, mindreudgifter på 6,0 mio. kr. på renovationsområdet. 

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 
8 og frem i notatet. 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen pr. 3. kvartal 2013 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. november 2013 
 
Vedtaget. 

 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Børne- og Skoleudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat incl  ansøgninger pr 30. september 2013 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
12  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

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

 
Baggrund 

I perioden den 6. november til den 4. december: 

  Søndag den 1. december kl. 15: Juletræstænding på Rådhuset og julekoncert med 
Gentofte Musikskole 

Der tages forbehold for ændringer og aflysning af arrangementet. 

 
  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
Taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
13  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 
 
 
1) Udvalget blev orienteret om konsekvenserne af Pihl og Søns konkurs. Projektet 
gennemføres med forventelig slutdato ultimo december. Kommunens ekstraomkostninger, 
som følge af konkursen, dækkes ved indgået forlig med konkursboet og garantistiller. 
 
2) Kultur- og fritidsudvalget er inviteret til reception i anledning af udgivelse af bogen om 
Bellevue Teatret d. 19. november kl. 17.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 06. november 2013 
 
14  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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