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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Kultur- og fritidsudvalget   
Referat åben 

Mødedato 09. marts 2011 
Mødetidspunkt 16.45 

Mødelokale GVI, Mosebuen 28, 2820 Gentofte - Rundvi sning ved formand Kurt 
Jensen, mødested caféen 

 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
17.45 

Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Eyvind Vesselbo, Pete r Michael 
Fenger, Lise Rovsing, Anne Hjorth 

Fraværende: Marie Louise Gjern Bistrup (Afbud), And reas Just 
Karberg (Afbud) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Kultur- og fritidsudvalget  

 
 

den  09. marts 2011 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Orientering om retningslinjer for tilskud til det  frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde i Gentofte Kommune 
2 Gentofte-ordningen 2011 
3 Projekt om videreudvikling af ForeningsGenvej - i nput fra brugerne. 
4 Godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane v ed GVIs anlæg 
5 Tilbagemelding på Tillæg for 2010 til Intern kont rakt mellem Kultur og 

Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 
6 Ansøgning til Kulturpuljen til Danske Sommerballe t 
7 Anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af  en café på hovedbiblioteket 
8 Genbevillinger og overførsler fra regnskab 2010 t il budget 2011. Kultur- og 

Fritidsudvalget 
9 Forslag om drøftelse af den fremtidige brug af Da nmarks Akvarium 
10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørg smål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
11 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørg smål fra medlemmerne 
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1  Åbent         Orientering om retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde i Gentofte Kommune 
 
060309-2010 
 
 
Resumé  
Børn, Unge og Fritid informerer Kultur- og Fritidsudvalget om gældende retningslinjer for 
udbetaling af medlemstilskud ifølge Gentofte-Ordningen.  
 
Baggrund  

Gentofte-Ordningen er Gentofte Kommunes retningslinjer for fordeling af tilskud til det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune jævnfør Folkeoplysningslovens 
kapitel 5 §19.  

Gentofte-Ordningen blev vedtaget af Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i 2001. 
I 2004 blev ordningen justeret til også at indeholde et administrationstilskud. 

Gentofte-Ordningen er vedlagt i bilag 1. I denne beskrives både principper for ordningen, krav til 
foreningerne og retningslinjer for udbetaling af tilskud. 

Fordeling af budgettet for Gentofte-Ordningen for 2011 er vedlagt i bilag 2. 

Statistik for medlemstal og fordeling af tilskud efter Gentofte-Ordningen i 2011 er vedlagt i bilag 3. 

 
Vurdering  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte-Ordningen opfylder de overordnede principper indeholdt 
i denne. 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at der vil være behov for at opdatere Gentofte-Ordningen i 
forbindelse med en snarligt ventet vedtagelse af en ny Folkeoplysningslov . 

 
Indstilling  

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger  

Taget til efterretning.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag  

 Gentofte-ordningen 
 Fordeling af budgettet til Gentofte-ordningen for 2011 ¿ basseret på foreningernes regnskabsår 

2010 
 Statistik 2010 
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2  Åbent         Gentofte-ordningen 2011 
 
031479-2006 
 
 
Resumé  

På baggrund af drøftelser i Folkeoplysningsudvalget i 2010, stilles her forslag om regulering 
af retningslinjerne for tilskud fra Gentofteordningen. 

 
Baggrund  

Folkeoplysningsudvalget drøftede på sit møde, 26. august 2010 punkt 2, hvordan tilskud blev 
fordelt fra Gentofteordningen.  

Forskelle i udbetalt medlemstilskud målt pr. medlem under 25 år opstår fordi indbetalt 
medlemskontingent er en vigtig faktor i fordelingsmodellen. Dette gør at foreninger, som har et 
relativt højt indbetalt medlemskontingent, modtager et større tilskud fra Gentofteordningen end 
foreninger, med relativt lavere indbetalt medlemskontingent. Dette betyder, at tilskuddet målt pr. 
medlem under 25 år varierer på baggrund af det indbetalte kontingent. Denne model har en 
incitamentsstruktur overfor foreningerne. Den til skønner foreningerne til at sikre sig, at de får 
indbetalt mest muligt af den kontingent som medlemmer er blevet bedt om. Dermed får foreningen 
mest muligt kontingent ind samtidig med, at det sikrer foreningen en relativt større andel af det 
kommunale tilskud gennem Gentofteordningen. 

En gennemgang af foreningernes tilskud fra Gentofteordningen viser, at der er stor forskel mellem 
det tilskud især idrætsforeningerne modtager målt på tilskud pr. medlem under 25 år. 

På baggrund af dette har Børn, Unge og Fritid i samarbejde med Sammenslutningen af 
Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) udarbejdet følgende forslag om, at fastsætte en max-
grænse på hvor meget medlemstilskud en forening kan modtage pr. medlem under 25 år fra 
Gentofteordningens gruppe 2. 
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Gældende for udbetaling fra 2012 sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. 
medlem under 25 år fra Gentofteordningens gruppe 2 til 750 kr. Som overgangsordning gældende 
for udbetalinger i 2011 sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem under 25 
år fra Gentofteordningens gruppe 2 til 900 kr.  

Oversigt over udbetalt tilskud fra Gentofteordningen i 2010 er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at en øvre grænse for medlemstilskud målt pr. medlem under 25 år 
på 750 kr. fra 2012 og med en overgangsordning for 2011 på 900 kr. vil sikre en mere jævn 
fordeling af medlemstilskud. Desuden vil det betyde, at foreninger med et meget højt kontingent for 
børn og unge kun får kommunalt medlemstilskud i forhold til en begrænset del af det opkrævede 
kontingent. 

 
Indstilling  

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At gældende for udbetaling fra 2012 sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. 
medlem under 25 år under Gentofteordningens gruppe 2 til 750 kr. 

2. At, som overgangsordning sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr.medlem 
under 25 år under Gentofteordningens gruppe 2 til 900 kr. Dette gældende for udbetaling i 2011.  

3. At ovenstående ændringer af Gentofteordningen indarbejdes i alt relevant materiale så som 
hjemmeside og infobreve. 

 
Tidligere beslutninger  

Folkeoplysningsudvalget den 08-02-2011 

Punkt 1. Vedtaget.  
Punkt 2. Vedtaget. 
Punkt 3. Vedtaget.  

 
Beslutninger  

Pkt. 1-3: Vedtaget.  

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

 Statistik 2010 
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3  Åbent         Projekt om videreudvikling af Fore ningsGenvej - input fra brugerne. 
 
043087-2008 
 
 
Resumé  
Gentofte Kommune åbnede den digitale foreningsadministration ”ForeningsGenvej” for foreninger 
og aftenskoler i 2008. Kun de færreste foreningerne har rigtigt taget løsningen i brug, og der er 
behov for justering og videreudvikling af ForeningsGenvej for at skabe en løsning, der lever op til 
brugernes behov. 
 
Baggrund  
På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 24. august 2010 blev ForeningsGenvej præsenteret for 
Folkeoplysningsudvalget. Udvalget ønskede at brugerne af systemet - både de eksisterende og de 
mulige brugere - blev spurgt til deres ønsker og behov for udvikling. 
 
Vurdering  
Med afsæt i dialogen med brugerne, vurderer Børn, Unge og Fritid at det vil være hensigtsmæssigt 
at igangsætte en analyseproces, der kan føre frem til et beslutningsgrundlag om videreudvikling af 
ForeningsGenvej. Processen skal sikre at videreudviklingen sker både i sammenhæng med 
Gentofte Kommunes overordnede digitaliseringsstrategi og med brugernes behov for digital 
understøttelse forenings- og aftenskoleaktiviteter 
Processen skal afdække: 
·                Brugernes behov og ønsker på kort og langt sigt 
·                Den bedste løsning: Udvikling af den eksisterende løsning eller valg af en ny platform  
·                Hvorledes det sikres at brugerne anvender løsningen og dermed sikrer den 

administrative gevinst, der må kunne forventes af systemet? 
 
Den foreløbige projektbeskrivelse er vedlagt i bilag 1.  

Bemærk! Efter mødet i Folkeoplysningsudvalget er der tilføjet et bilag til punktet. Bilaget indeholder 
et forslag til business case for projektet. Bilaget med business case kan med fordel læses fremfor 
bilaget med projektbeskrivelsen.   

 
Indstilling  
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Folkeoplysningsudvalget: 
  
At Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der afsættes ressourcer til 
projekt om videreudvikling af ForeningsGenvej 
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Tidligere beslutninger  

Folkeoplysningsudvalget den 08-02-2011 

Vedtaget.  
Der udsendes relevant info, angående adgang til BUS og Tilgænglighedsforum. 

 
Beslutninger  

Vedtaget.  

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

 Projektbeskrivelse - ForeningsGenvej videreudvikling 
 Business Case - ForeningsGenvej 
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4  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane ved GVIs anlæg 
 
010354-2011 
 
 
Resumé  
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane ved GVIs 
anlæg. 

 
Baggrund  
Den eksisterende grusbane ved GVIs anlæg var meget dårlig på grund af et ikke-fungerende 
drænsystem. En ny og tidssvarende kunstgræsbane med nyt drænsystem er efter afgravning af 
den gamle bane blevet anlagt på området. 
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 8.000.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.  
 
Vurdering  
Regnskabet for Kunstgræsbane ved GVIs anlæg ser ud som følger: 
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Anlægsbevilling 8.000.000 kr. 

Udgifter  6.086.624 kr. 

Mindreudgifter      1.913.376 kr. 

 

Regnskabet er underskrevet den 26. januar 2011. 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”.  

Logbog, skema 2 og 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen. 

 
Indstilling  
Børn, Unge og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

 

1)      At anlægsregnskabet for Kunstgræsbane ved GVIs anlæg godkendes. 

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

3)      At mindreforbruget på 1.913.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
Beslutninger  

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunal bestyrelsen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag  

 Logbog GVI kunstgræs 
 GVI skema 2 
 GVI Regnskabet - bilag 11 - skema 4 
 GVI Revisorerklæring 
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5  Åbent         Tilbagemelding på Tillæg for 2010 til Intern kontrakt mellem Kultur og 
Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek 
 
009807-2011 
 
 
Resumé  
Der gives en tilbagemelding på Tillæg for 2010 til Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget 
og Kultur og Bibliotek. 

 
Baggrund  
Gentofte Kommune besluttede i 2007 at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for 
Kommunalbestyrelsens målsætninger på de enkelte opgaveområder. 

Formålet med kontrakten er: 

• At styrke dialogen og forventningsafstemningen mellem kontraktparterne 

• At styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Planen i forvaltningen og på det 
decentrale niveau, hvor den konkrete service leveres til borgerne 

• At fremme sammenkædningen af økonomi, indhold og kvalitet i serviceydelserne 

Den interne kontrakt beskriver vision, kvalitetsmål og udviklingsindsatser for kulturområdet i 
perioden 1.1. 2010 - 31.12. 2010.  

På kulturområdet opereres med to kontraktniveauer: Niveau 1 kontrakten mellem Kultur- og 
Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek danner grundlag for niveau 2 kontrakterne. På niveau 2 er 
der indgået kontrakt mellem Kultur og Bibliotek og Gentofte Bibliotekerne samt Gentofte 
Musikskole. Der er endvidere indgået udviklingsaftaler (niveau 2) mellem Kultur og Bibliotek og 
Kulturskolerne, Øregaard Museum, og Lokalhistorisk arkiv. 

Der er i kontraktperioden løbende afholdt dialogmøder med de enkelte institutioner. På den 
baggrund er der er udarbejdet en tilbagemelding, som giver en afrapportering på de enkelte 
succeskriterier i udviklingsmålene og på nøgleindikatorerne for Kultur og Bibliotek. 

 
Vurdering  
Kontraktens politiske mål, som også er en del af GentoftePlanen, er opfyldt ved en række tiltag for 
hvert mål.  

Udviklingen i kulturinstitutionernes aktivitetsniveau er beskrevet vha. en række nøgleindikatorer, og 
på langt de fleste områder er den planlagte udvikling opfyldt.   

Gentofte Bibliotekernes udlån af fysiske materialer er fortsat stigende, og brugen af bibliotekernes 
digitale materialer stiger markant. Bibliotekernes arrangementsvirksomhed nyder stor popularitet 
blandt borgerne. 

Gentofte Musikskole har fortsat stor søgning og har i kontraktperioden udviklet nye tilbud til unge. 

Der er høj efterspørgsel på Kulturpakker til skoler og daginstitutioner. 

Øregaard Museum genåbnede i oktober 2010 det nyrenoverede hus med en flot åbningsudstilling, 
som tematiserede husets historie. 

 
Indstilling  
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 
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At tilbagemelding på Tillæg for 2010 til Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur 
og Bibliotek godkendes. 

 
Beslutninger  

Vedtaget.  

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

 Tilbagemelding på Tillæg for 2010 til Intern Kontrakt mellem Kultur og Fritidsudvalget og Kultur 
og Bibliotek 
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6  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen til Dan ske Sommerballet 
 
009809-2011 
 
 
Resumé  
Kulturpuljen ansøges om 90.000 kr. til afholdelse af Danske Sommerballet. 

 
Baggrund  
Danske Sommerballet er navnet på det kulturkoncept, som Danske Bank tog initiativ til i 2005 og 
har udviklet i samarbejde med Den Kongelige Ballet. Målet er at gøre kulturen tilgængelig for så 
mange som muligt ved at tage på turné rundt i landet. 

Danske Sommerballet er et gratis tilbud til alle borgere i Gentofte Kommune, der har lyst til at se 
15 dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et halv anden times potpourri af de største 
publikumsfavoritter fra repertoiret. Programmet er specielt sammensat til lejligheden og byder på 
noget for enhver smag. Borgerne har til arrangementet mulighed for at komme i god tid for 
sammen med venner og familie at få en uforglemmelig aften i det fri med picnickurv, stole og 
tæpper. Inden balletforestillingen, varmer danserne op på scenen vejledt af Balletmester Nikolaj 
Hübbe.  

I 2010 blev Danske Sommerballet afholdt i Bernstorff Slotshave med scenen placeret foran 
Bernstorff Slot, som dannede baggrundskulisse for balletforestillingen. Arrangementet tiltrak ca. 
2.500 borgere.  

Arrangementet afholdes i år i Øregårdsparken med Øregård Museum som baggrund. Danske Bank 
har ønsket arrangementet flyttet fra Bernstorff Slotshave på grund af Slots- og Ejendomsstyrelsens 
restriktioner i forhold til at reklamere for banken f.eks. ved uddeling af vandflasker med bankens 
logo. 
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Det samlede budget for arrangementet er på 90.000 kr., som søges dækket af Kulturpuljen. Den 
største post er honorar til Den Kongelige Ballet på 65.000. kr. Hertil kommer udgifter til strøm, 
affaldsindsamling, samaritter, elvagt, parkeringsanvisere, tilladelser og toiletfaciliteter samt catering 
til danserne. 

I tilfælde af regn aflyses balletforestillingen, og der betales ikke honorar til Den Kongelige Ballet. 

 
Vurdering  
Samarbejdet med Danske Sommerballet vil give 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. Arrangementet 
forventes at kunne tiltrække 3.000 gentofteborgere. 

Arrangementet vil desuden være med til at gøre opmærksom på det nyligt renoverede Øregaard 
Museum. 

 
Indstilling  
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

At der ydes 90.000 kr. fra Kulturpuljen til Danske Sommerballet. 

 
Beslutninger  

Vedtaget.  

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

 Danske Sommerballet_ansøgning 
 Kulturpuljen pr. 23. februar 2011 
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7  Åbent         Anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ti l etablering af en café på 
hovedbiblioteket 
 
027156-2010 
 
 
Resumé  
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Den 1. december 2010 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget etablering af en café på 
hovedbiblioteket. Udvalget principbesluttede på mødet, at der skal etableres en café og drøftede 
også en række finansieringsmuligheder.  

Kultur og Bibliotek og Gentofte Ejendomme har siden da gennemarbejdet projektet og der ansøges 
nu om anlægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr. til etablering af caféen. Kultur og Fritidsudvalget bedes 
endvidere godkende udbudsform for projektet. 

 
Baggrund  
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 6. juni 2010 (pkt. 1) et oplæg til en helhedsplan 
for nyindretning af Hovedbiblioteket. Efter ønske fra brugere indeholdt oplægget blandt andet et 
forslag til etablering af en café. Udvalget ønskede en prioritering af helhedsplanens forslag samt et 
oplæg til finansiering. 

På sit møde den 8.august 2010 (pkt. 4) drøftede Kultur- og Fritidsudvalget bibliotekets prioritering 
af elementerne i indretningsforslaget samt forslag til finansiering. Kultur- og Fritidsudvalget 
støttede forslaget om etablering af en café drevet af udviklingshæmmede i samarbejde med Job- 
og Aktivitetscenteret. Udvalget ønskede til et kommende møde at blive præsenteret for konkrete 
tegninger af caféområdet, en undersøgelse af mulige støj- og lugtgener i forbindelse med caféen 
samt en præsentation af relevante offentlige og private fonde, som kan ansøges om tilskud til 
anlægsudgifterne. 

Den 1. december 2010 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget etablering af en café på hovedbiblioteket 
(pkt. 7). På mødet blev det vedtaget, at der skal etableres en café på Hovedbiblioteket. At en 
række fonde ansøges om tilskud til anlægsudgifterne og at de resterende udgifter finansieres over 
ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset på 0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 
anlægsbevillingen til selvbetjening på 0,5 mio. kr.  

  

Indretning af caféen 

En café på Hovedbiblioteket vil øge kvaliteten af et biblioteksbesøg for bibliotekets faste brugere. 
Samtidig kan caféen bidrage til at tiltrække nye målgrupper, og på den måde bidrage positivt til at 
formidle bibliotekernes tilbud. 

Cafeens åbningstider vil i store træk følge Hovedbibliotekets åbningstider med mulighed for 
ekstraordinært at holde åbent i forbindelse med aftenarrangementer i Øregaardssalen. 

Støj og lugtgener 

Der vil ikke blive serveret varm mad i cafeen, men udelukkende lette salater, sandwichs og kage. 
På den måde vil bibliotekets øvrige brugere ikke blive generet af madlugt fra caféen. 

I forhold til eventuelle støjgener er der flere muligheden for at reducere generende støj fra caféen 
f.eks. ved at servere stempelkaffe i stedet for en professionel kaffemaskine. Endvidere placeres 
caféområdet i glaspartiet ud imod Øregaardsparken med en afstand på 15-20 m. til det øvrige 
biblioteksrum.  

 
Vurdering  
Det vurderes, at etableringen af en café på Hovedbiblioteket vil have stor betydning for brugernes 
benyttelse og tiltrække nye brugere 

Etableringen af caféen foreslås finansieret på følgende måde: 

• Ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset på 0,44 mio. kr.  

• Et mindreforbrug på anlægsbevillingen til selvbetjening på 0,5 mio. kr.  

I alt 940.000 kr. 



  Side 13 af 13 
 

De resterende 160.000 kr. søges finansieret via fonde. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, vil 
projektet reduceres tilsvarende.  

  

Udbudsform  

Projektet foreslås udbudt på følgende måde: 

• Alle de håndværksmæssige arbejde udbydes som en hovedentreprise til 3-5 indbudte 
bydende 

• Køkkenelementer og hårde hvidvare udbydes særskilt delentreprise til 3-5 indbudte 
bydende køkkenfirmaer 

 
Indstilling  
Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at  

• Der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til etablering af en café på hovedbiblioteket 

• Bevillingen finansieres med et mindreforbrug på 500.000 kr. anlægsbevillingen til 
selvbetjening og 440.000 kr. fra ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset samt 200.000 kr. 
fra fonde 

• Der indtægtsbevilges 160.000 kr. som fondstilskud til projektet 

• Udvalget godkender den valgte udbudsform  

  

 
Beslutninger  

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunal bestyrelsen. 
 
Pkt. 4: Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag  

 Notat ansøgning om anlægsbevilling på 1,1 mio til etablering af café på hovedbiblioteket 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. marts 201 1 
 
8  Åbent         Genbevillinger og overførsler fra regnskab 2010 til budget 2011. 
Kultur- og Fritidsudvalget 
 
023757-2010 
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Resumé  

Kultur- og Fritidsudvalget forelægger ansøgning om overførsel af uforbrugte drifts- og 
anlægsmidler fra regnskab 2010 til budget 2011. Opgørelsen af uforbrugte midler er foretaget i 
overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune. 

Samlet anmodes om overførsel af driftsmidler på 13,6 mio. kr. fordelt med 8,4 mio. kr. til Idræt og 
Fritid samt 5,2 mio. kr. vedrørende Kultur og Bibliotek. I forhold til den samlede genbevilling af 
driftsmidler fra 2009 til 2010 er der tale om en stigning på 0,8 mio. kr. 

Derudover ansøges der om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra regnskab 2010 til budget 
2011 på ialt 53,2 mio. kr. 

 
Baggrund  

Kommunalbestyrelsen godkendte i år 2005 "Principper og retningslinjer for økonomistyring" i 
Gentofte Kommune. Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem to regnskabsår 
fremgår af bilag A.03 - Rammer for økonomisk decentralisering. 

Formålet med overførsler af uforbrugte bevillinger er at give økonomisk disponerede større 
handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse, f.eks. ved at undgå forhastede 
dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller 
vedligeholdelsesarbejder, som normal kun ville være mulige ved ekstrabevillinger. 

I det vedlagte notat af 1. marts 2011 fra Idræt og Fritid samt Kultur og Bibliotek beskrives 
baggrunden for ansøgningerne om genbevillinger og overførsler. 

 
Vurdering  

Der søges samlet om overførsel til år 2011 af uforbrugte midler på 13,6 mio. kr. for driften og 53,2 
mio. kr. for anlæg. 

 
Indstilling  

Idræt og Fritid samt Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på ialt 13,6 mio. kr. fra regnskab 2010 til budget 
2011.  

2. At der på Målområde Kultur og Bibliotek genbevilges et beløb på 1.162.000 kr., som forbruges i 
2011 og derfor ikke skal indeholdes i genbevillingsniveauet fra regnskab 2011 og budget 2012. Af 
beløbet på 1.162.000 kr. ansøges ligeledes genbevilget 439.000 kr. fra drift til anlæg til etablering 
af en café på Hovedbiblioteket.  
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3. At der til anlægsformål overføres 53,2 mio kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra regnskab 2010 til 
budget 2011.  

4. At der anvises finansiel dækning over likvide aktiver i 2011 med 66,8 mio. kr. 

 
Beslutninger  

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunal bestyrelsen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag  

 Samlet genbevillingsnotat KUF 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. marts 201 1 
 
9  Åbent         Forslag om drøftelse af den fremti dige brug af Danmarks Akvarium 
 
011240-2011 
 
 
Resumé  
Marie Louise Gjern Bistrup (SF) har på vegne af Socialistisk Folkeparti anmodet om, at følgende 
punkt behandles af Kultur og Fritidsudvalget på møde den 9. marts 2011: 
  
"Forslag om drøftelse af den fremtidige brug af Danmarks Akvarium" 
 
Beslutninger  

Udsat.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. marts 201 1 
 
10  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvalt ningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051718-2010 
 
 
Beslutninger  

Udvalgets møde den 11. maj afholdes på Danmarks Akv arium.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. marts 201 1 
 
11  Lukket         Meddelelser fra formanden/forval tningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051718-2010 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


