Dagsorden
for

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Møde nr. 6
07.06.2016 16:30
Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40

Medlemmer

Tilforordnede

Katrine Skov
Tom Vang Knudsen
Lars Abel
Serdal Benli
Kristian Niebuhr
Pia Skou
Anne Backlund

Thomas Berlin Hovmand
Nina Nielsen

Afbud

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.06.2016 møde nr. 6

INDHOLDSFORTEGNELSE
Åbne sager ................................................................................................................ 2
54. Budgetopfølgning 1. kvartal 2016.................................................................... 2
55. Budget 2017 - 2020, budgetbidrag .................................................................. 7
56. Ansøgning om midler til rammeaftale Gladsaxe Musik- og Billedskole og
Copenhagen Phil 2017 - 2019......................................................................... 9
57. Ændring af takster i Gyngemosehallen ......................................................... 12
58. Børnefødselsdage i Gyngemosehallen ......................................................... 13
59. Mandat til indretning af ungecafé i restaurant Bolden ................................... 16
Meddelelsessager .................................................................................................. 18
60. Meddelelse: Gladsaxe Idræts Forening 100 års jubilæum 2016 ................... 18
61. Meddelelse: Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol 2014 og 2015 ............. 19
62. Meddelelse: Puljen til nye fritids,- og idrætstilbud, 2016, ansøgning
Bagsværd Tennis Klub, Cardio-Tennis og Familietennis .............................. 20
63. Meddelelse: Periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer
2015 .............................................................................................................. 21
64. Meddelelse: Venteliste GIF Gymnastik ......................................................... 23
65. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg ........................ 24
66. Meddelelser fra mødet .................................................................................. 25

1

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.06.2016 møde nr. 6

Åbne sager
54. Budgetopfølgning 1. kvartal 2016

Gennemgang af sagen
Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen,
og anlægsudgifter.
Driftsbudget og serviceramme
Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En
mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.
Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2016, i mio. kr.
Forbrug Forventet
Vedtaget Korrigeret 1. kvar- Forbrug
Budget
Budget
tal
2016

Mio. kr.

Forskel
Vedtaget
Budget

Forskel
Korrigeret
Budget

9,0
47,6

9,9
49,1

3,6
11,8

11,8
47,5

-2,8
0,1

-1,9
1,6

06 Folkeoplysning

3,2
34,4
13,3
17,8

3,2
35
18,1
18,5

0,6
8,1
3,3
9,4

3,0
34,9
13,9
17,5

0,2
-0,5
-0,6
0,3

0,2
0,1
4,2
1,0

Kultur- Fritids- og
Idrætsudvalget
samlet

125,2

133,8

36,8

128,6

-3,3

5,3

01 Fælles formål
02 Biblioteker
03 Kunst og kultur
04 Idræt
05 Fritid

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 125,2 mio. kr.
Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 36,7 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på -3,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.
Forventet
forbrug
1. kvartal
125,2
128,5

Serviceramme
(mio. kr.)

Afvigelse servicerammen
-3,3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 125,2 mio. kr.
svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer således et merforbrug i forhold til servicerammen i 2016 på 3,3 mio.
kr. Det forventede merforbrug skyldes, at de overførte midler fra 2015
til 2016 forventes brugt i 2016.
Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.
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Fælles formål
Budgetområdet omfatter Fælles Formål, Priser, Kultur og Fritid og
Idræt.
Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 3,6 mio. kr., svarende til 40,1 pct. af det vedtagne budget.
Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at der er udbetalt en række tilskud
for hele 2016.
Området forventes at have et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det
vedtagne budget og et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grunden til, at der forventes et merforbrug i forhold til
det korrigerede budget, skyldes at driftsbudgettet til Spillestedet på 2,0
mio. kr. er blevet overført fra Fælles Formål til Fritidsområdet to gange.
Der flyttes derfor 2,0 mio. kr. tilbage til Fælles Formål. Når dette sker,
er forventningen i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på
0,1 mio. kr.
Biblioteker
Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.
Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 11,8 mio. kr. svarende til 24,8 pct. af det vedtagne budget.
Bibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består især af en pulje,
der er opbygget til uforudsete udgifter på såvel biblioteks- som biografområdet samt en opsparing til fremtidige investeringer. I slutningen af
2015 fik Biblioteket tilført 0,4 mio. kr. som kompensation for fratrådte
tjenestemænd, der erstattes af overenskomstansatte. Det er dyrere for
det enkelte sted at ansætte en på overenskomst end en tjenestemand,
da der er en pensionsforpligtigelse i forhold til den overenskomstansatte. Denne udgift er ikke indregnet i de ovenstående 1,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug, og vil derfor gøre, at dette bliver mindre.
Kunst og Kultur
Området omfatter kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, kulturelle Udviklingsmidler, teaterforestillinger, koncerter m.v.
Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 0,6 mio. kr. svarende til 17,9 pct. af det vedtagne budget.
Området forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til
såvel det vedtagne og det korrigerede budget.
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Idræt
Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.
Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 8,1 mio. kr. svarende til 23,4 pct. af det vedtagne budget.
Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i
forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget.
Fritid
Området omfatter Musik- og Billedskole samt Fritids- og Foreningshuse.
Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 3,3 mio. kr. svarende til 24,9 pct. af det vedtagne budget.
Det forventede forbrug på området er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i
forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes
især, at driftsbudgettet til Spillestedet på 2,0 mio. kr. er overført til området fra Fælles formål to gange, og at driftsbudgettet til Spillestedet
kun forventes brugt i begrænset omfang. Samtidig er der en pulje på
0,34 mio. kr., der er reserveret til udsmykning af facaden på Telefonfabrikken.
Folkeoplysning
Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.
Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 9,4 mio. kr. svarende til 52,9 pct. af det vedtagne budget. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at der på nuværende tidspunkt er udbetalt en
række tilskud for hele året.
På området forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Anlægsregnskab
Vedtagne anlægsprojekter i 2016 blev forelagt Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget 01.12.2015, punkt 93.
En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2016 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En deltaljeret
oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår
af bilag 2.
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Budgetopfølgning 1.kvt. 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.
Vedtaget Korrigeret Forbrug
budget
budget
1. kvar2016
tal 2016
32,4

48,9

-1,9

Forventet
forbrug
2016

Forskel
vedtaget
budget

3,6

28,8

Forskel
Korrigeret
budget
45,2

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 32,4 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2016 udgør -1,9 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2015 er på 3,6 mio. kr. Samlet set, er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 28,8 mio. kr. og på 45,2
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at
udgifterne i forbindelse med etableringen af spillested først vil komme i
2017, idetudvalget Spillestedet skal tage stilling til indretning med videre. Herudover har Bagsværd Fort i 2015 og 2016 modtaget fondsmidler
til nedrivning af lagerbygning og oprensning af forurenet jord samt til
projektforslag på samlet 9,3 mio. kr. Revitalisering af Bagsværd Sø forventes igangsat i 2017, hvorfor der ikke forventes udgifter i 2016.
Gladsaxe Kommunes andel indgår i den samlede finansiering af rostadionprojektet, der gennemføres af Fonden Danmarks Rostadion,
Bagsværd Sø. Projekteringen og anlægsfasen løber i perioden 20162020. Forbruget på Funktionsændringspuljerne for 2015 og 2016 er
ikke medtaget i denne opfølgning. Puljerne er udmøntet og forbruget vil
indgå i halvårsopfølgningen. Ligeledes er det forventede forbrug på IT
på biblioteksområdet ikke opgjort endnu og derfor ikke medtaget.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at budgetopfølgningen drøftes.

Bilag
Bilag 1: Opfølgning 1. kvartal, drift
Bilag 2: Opfølgning 1. kvartal, anlæg
Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2015, Punkt 93 (Åben)
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55. Budget 2017 - 2020, budgetbidrag

Gennemgang af sagen
Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalgets budgetbidrag.
Budgetbidrag til budget 2017-2020
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag er opstillet i bilag 1.
Budgetbidraget indeholder bilag A – M.
A.

Overensstemmelse med driftsrammen.
Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner/demografiske mindreudgifter.
Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen med hensyn til indhold, målsætning og økonomi

B.

Opstilling af driftsbudget

D.

Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indregnet i budgetbidraget
Underbilag D1 er uddybning af ønskerne med hensyn til
indhold, målsætninger og økonomi.

E.

Forslag til finansiering af ønsker
Finansiering svarer til 50 pct. af ønskerne.
Underbilag E1 er beskrivelse af finansieringsforslagene
med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

I.

Overensstemmelse med anlægsrammen

J.

Bemærkninger til anlægsbudgettet i hele 4-årsperioden

K.

Anlæg. Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i
budgetbidraget

L.

Takstbilag

M.

Status på beslutningsnoter

Der skal gøres opmærksom på, at ønsker til nye anlægsprojekter, bilag K, ikke omfatter forslag til etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter for Værebro Boldklub. Der forelægges i
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juni måned en sag for Børne- og Undervisningsudvalget med forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for skoleklub, dyre- og
hestehold, hvori omklædningsfaciliteter til VB 68 vil indgå. Børneog Kulturforvaltningen har anmodet boligselskabet DAB søge
byggemyndigheden om forlængelse af nuværende midlertidigt
opstillede omklædningsfacilliter for fodboldklubben. Alternativt vil
der kunne henvises til faciliteter ved boldhallen på Skovbrynet
Skole, indtil en varig løsning er besluttet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at budgettet med tilhørende bilag A-M indgår i det videre
budgetarbejde.

Bilag
Bilag 1: Budgetbilag A - M
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56. Ansøgning om midler til rammeaftale Gladsaxe Musikog Billedskole og Copenhagen Phil 2017 - 2019

Gennemgang af sagen
Symfoniorkestret Copenhagen Phil har i en lang årrække givet
koncert ved Gladsaxe Kommunes traditionsrige musikpriskoncert, hvor Gladsaxe Kommune hædrer et ungt lovende musiktalent med et rejselegat og en symfonisk koncert.
Sideløbende med Gladsaxe Kommunes samarbejde med Copenhagen Phil i forbindelse med musikpriskoncerten, har Gladsaxe Musik- og Billedskole også haft et samarbejde med Copenhagen Phil. Dette samarbejde har kørt de sidste tre år, og har
betydet, at musikskoleelever har været igennem workshopforløb
med Copenhagen Phil og har spillet sammen med orkestret på et
værk til selve musikpriskoncerten.
Billedskoleelever har lavet kunstudstillinger, der relaterer sig til et
værk, som spilles ved koncerten. Udstillingen har været vist i
foyeren på selve koncertdagen.
Ifølge Gladsaxe Musik- og Billedskole har samarbejdet med Copenhagen Phil været et inspirerende og nytænkende musikpædagogisk udviklingssamarbejde, der har styrket de orkestermusikalske kompetencer hos de unge og øget den musikformidlende
del omkring musikpriskoncerten.
Samarbejdet mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil har været muliggjort af en tre-årig rammeaftale, som
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog 13.08.2013, punkt 90.
Da rammeaftalen udløber i 2016 søger Gladsaxe Musik- og Billedskole nu om en ny tre-årig rammeaftale jf. bilag 1.
Gladsaxe Musik- og Billedskole foreslår følgende indhold i en ny
rammeaftale:
2017: Visuelt orkesterværk
 Visuelt værk, hvor billedkunsten via videoprojektioner på
et stort lærred bag orkestret og den musikalske fremførelse komplementerer hinanden i en visuel musikalsk oplevelse
 Workshopdag med musikskoleelever og billedkunstelever
med fokus på den visuelle side af udtrykket
 Fælles musikalsk og videoteknisk prøve på værket.
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2018: Korværk
 Værk skrevet til lejligheden af den anerkendte korpersonlighed og komponist Michael Bojesen. Deltagelse af Gladsaxe Musik- og Billedskoles pigekor
 Workshop og fællesprøve med musikere fra Copenhagen
Phil og både musikskoleelever og billedkunstelever
 Billedkunstelever skaber nye kunstværker inspireret af
fællesværket.
2019: Komposition med unge singer-songwritere
 Særligt fællesværk med de unge singersongwriting-elever
fra Gladsaxe Musik- og Billedskole. Værket skal bygge på
de unges egne tekster og melodier
 I værket indgår også 20 af Gladsaxe Musik- og Billedskoles mest dygtige og koncerterfarne på 6-8 år som kor
 Billedkunstelever indgår i formatet med fokus på et tværæstetisk og tværmedialt udtryk.
Publikumsudvikling
Samarbejdet mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil har som sideeffekt udvidet bredden i publikum til musikpriskoncerten, idet Gladsaxe Musik- og Billedskoles elever,
deres familie og venner nu også deltager som publikum.
Gladsaxe Musik- og Billedskole foreslår at udvide fokus til også
at gælde Gladsaxe Kommunes musikfagligt interesserede unge
inden for gymnasium, HF og folkeskolens mellemtrin og udskoling, således at disse inviteres særligt til musikpriskoncerten.
En rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil vil således bidrage til at udvide bredden i publikum og vise både udøvende og lyttende i alle aldre, at den symfoniske musikgenre udvikler sig og er i fuld vigør i Gladsaxe
Kommune.
En rammeaftale vil desuden understøtte Kultur-, Fritids- og
Idrætspolitikkens tema ”En arena for talent og elite”, idet den
støtter talenter i deres udvikling og i at udfolde deres potentiale,
giver mulighed for at opleve kunstnere på højeste plan og giver
rum for nye udfoldelsesmuligheder.
Økonomi
Rammeaften vil løbe i perioden 2017-2019 og omfatte tre musikpriskoncerter. Udgifterne forbundet til rammeaftalen fordeler sig
som anvist nedenfor:
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2017: 73.700 kr.
2018: 79.800 kr.
2019: 83.000 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at midlerne til rammeaftalen finansieres af de kulturelle udviklingsmidler.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at forslag til rammeaftale godkendes, og
2. at de årlige tilskud på henholdsvis 73.700 kr. (i 2017),
79.800 kr. (i 2018) og 83.000 kr. (i 2019) finansieres af de
kulturelle udviklingsmidler.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Gladsaxe
Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil
Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 13.08.2013, Punkt 90 (Åben)
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57. Ændring af takster i Gyngemosehallen

Gennemgang af sagen
Idrætsanlæggene har siden Gyngemosehallens åbning haft en
partnerskabsaftale med Folkeligt Oplysningsforbund (FOF) og
Gladsaxe Oplysnings Forbund (GOF) vedrørende udbud af fleksibel holdtræning i Gyngemosehallen. Der har på holdene været
udbudt 16-18 pladser til aftenskolernes medlemmer (fast tilmelding til hele sæsonen), og 2-4 pladser til fleksibel tilmelding, hvor
brugere via Idrætsanlæggenes hjemmeside kan booke og betale
pr. gang, eller ved køb af klippekort gennem idrætsanlæggene.
Prisudviklingen har gjort, at det er mere fordelagtigt at være ”flex
bruger” end fast bruger hos FOF, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor er det, sammen med en justering af antal fleksible
pladser, et ønske at hæve priserne på flexpladserne. Brugerbestyrelsen er blevet orienteret og har givet tilsagn til ændringerne i
aftalen, der også er godkendt af både FOF og GOF.
Da FOF påbegynder en ny sæson med opstart af nye hold 01.08.
2016 indstilles, at ændringerne har virkning fra 01.08. 2016.
Nuværende priser er:
10 turskort
Holdtræning pr. gang (fitnessbruger)
Holdtræning pr. gang

kr. 400,kr. 40,kr. 60,-

Forslag til nye priser fra august 2016
10 turskort
Holdtræning pr. gang (fitnessbruger)
Holdtræning pr. gang

kr. 500,kr. 50,kr. 70,-

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at forslaget til nye priser fra august 2016 godkendes.
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58. Børnefødselsdage i Gyngemosehallen

Gennemgang af sagen
I 2014 blev der indgået en aftale om afvikling af børnefødselsdage i Gyngemosehallen mellem idrætsanlæggene og GIF Gymnastik. Aftalen betød, at børnefamilier i forbindelse med børnefødselsdage kan leje sig ind i springområdet i Gyngemosehallen,
hvor børnene brugte springområdet under instruktion og ledelse
af GIF Gymnastiks instruktører. Derefter afsluttes fødselsdagen
med fødselsdagsbord i hallens cafeområde.
Denne aftale står nu for forlængelse. Der er ikke enighed mellem
GIF Gymnastik og idrætsanlæggenes ledelse om, hvornår børnefødselsdagene skal afvikles, hvorfor sagen forelægges til Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning.
De åbne arrangementer, som børnefødselsdage er en del af,
imødekommer i høj grad ønsket om at kunne afholde aktive børnefødselsdage. De bidrager også til at skabe den åbne profil og
den lokale forankring, som var en væsentlig del af visionen for
Gyngemosehallen. Ved børnefødselsdagene kommer børn, som
normalt ikke ville komme til hverken foreningsaktiviteter eller foreningens mere frie aktiviteter som ”Lørdagstons” og ”Familieaktivitetsdage”. Det betyder, at fødselsdagene også er en platform til
at skabe interesse for gymnastikken.
Børnefødselsdagene er meget populære, og der har i sæson
2015/2016 i Gyngemosehallen været afholdt 90 fødselsdage af 2
timers varighed med efterfølgende en time i caféområdet. Der
har ofte været fuldt booket med reservation af fødselsdage 5-6
måneder frem.
Tidsrammen har været lørdage kl. 12.00-16.00, så der kan afholdes to fødselsdagsarrangementer. Tidsrammen er besluttet efter
aftale med GIF Gymnastik, som stiller instruktører til rådighed og
aflønnes for det. Der kan foregå parallelle aktiviteter i hallen
sammen med fødselsdagsarrangementerne.
Et fødselsdagsarrangement koster 1.500 kr., hvoraf GIF Gymnastik modtager 600 kr. til dækning af instruktørudgifter.
GIF Gymnastik ønsker, at tidsrammen for afholdelse af børnefødselsdage ændres fra nuværende kl. 12.00-16.00 til frem over
kl. 16.00-20.00.
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GIF Gymnastik finder det nuværende tidspunkt uhensigtsmæssigt, da de ønsker en sammenhængende tid til brug for foreningens egne aktiviteter: ”Lørdagstons” og ”Familieaktivitetsdage”.
Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at en ændring af
tidsrammen vil betyde en forringet mulighed for den primære
målgruppe for konceptet, som er de 5- til 10-årige børn. Det sene
tidspunkt vil sandsynligvis betyde, at familierne ikke længere vil
gøre brug af tilbuddet, og at børnefødselsdagstilbuddet dermed
vil rette sig mod en ældre målgruppe, som ikke forventes i nært
samme omfang at gøre brug af muligheden. Hertil vil det betyde,
at idrætsanlægget vil miste en indtægt i omfanget af 80.000 kr.
årligt. Indtægtsforventningen til Idrætsanlæggene er på samlet
ca. 11 mio. kr. hvoraf indtægter fra indendørs anlæg (svømmehaller ikke medregnet) udgør ca. 3,3 mio. kr.
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at børnefødselsdage som
aktivitet i Gyngemosehallen fastholdes og kan tilbydes borgerne i
alt 4 timer om ugen placeret efter aftale med GIF Gymnastik, enten sammenhængende eller opdelt i 2 x 2 timer mellem kl. 09.0018.00. Således kan balancen mellem foreningens aktiviteter og
ønsket om at åbne Gyngemosehallen for andre borgere fastholdes.
Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet om udtalelse til sagen
fra GIF Gymnastik, bilag 1.
GIF Gymnastik udtaler, at de ikke finder det hensigtsmæssigt, at
aktiviteter med mange deltagere, som f.eks. ”Familieaktivitetsdag” og ”Lørdagstons”, skal vige for fødselsdagsaktiviteter, som
har langt færre deltagere.
GIF Gymnastik udtaler endvidere, at den hidtidige tidsmæssige
ramme for børnefødselsdagene betyder, at instruktørerne i GIF
Gymnastik har 4 timers pause.
GIF Gymnastik foreslår, at børnefødselsdage afholdes i tidsrummet kl. 16-20 fra 01.08.2016, og at den nye tidsramme evalueres i foråret i forhold til bookinger og afvikling af andre aktiviteter med henblik på at finde tidsrammen for efterfølgende sæson.
Børne- og Kulturforvaltningen anerkender ”Familieaktivitetsdage”
og ”Lørdagstons” som meget succesfulde og gode tiltag fra GIF
Gymnastiks side. Disse aktiviteter giver sammen med børnefødselsdage en samling af aktiviteter, som tilsammen betyder, at
Gyngemosehallen kan give tilbud til mange og forskellige brugere.
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Der kan fortsat være aktiviteter i hallen, mens der er børnefødselsdage, da denne aktivitet kun giver adgang til springområdet
og cafeområdet. Der er derfor mulighed for udnyttelse af de resterende faciliteter.
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at tidsrummet for afvikling
af 2 ugentlige børnefødselsdage (hver med 2 timer på springområdet og 1 time i cafeområdet) er lørdage eller søndage mellem
kl. 09.00 og 18.00.
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår ligeledes, at idrætsanlæggenes ledelse og GIF Gymnastik i fællesskab aftaler, hvordan de
forskellige aktiviteter kan afholdes inden for den angivne tidsramme.
Således vil Gyngemosehallen fortsat have en åben profil, som
også giver tilbud til de borgere, som ikke ønsker medlemskab af
foreninger.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at børnefødselsdage i Gyngemosehallen afholdes i tidsrummet lørdage eller søndage kl. 09.00-18.00,
2. at der kan afholdes 2 ugentlige arrangementer af 2 timers
varighed i halområdet med efterfølgende 1 time i cafeområdet, og
3. at de konkrete tidspunkter aftales mellem idrætsanlægget
og GIF Gymnastik.

Bilag
Bilag 1: Udtalelse fra GIF Gymnastik
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59. Mandat til indretning af ungecafé i restaurant Bolden

Gennemgang af sagen
Som en del af ’Ung i Gladsaxe – organisering og indhold’, vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 21,
indgik en aftale om at etablere tre ungecaféer lokalt placeret i
Gladsaxe Kommune, herunder én café i Høje Gladsaxe/Søborg/
Maglegård, på kanten af Høje Gladsaxe. Den tidligere restaurant
Bolden på Gladsaxe Stadion er placeret netop i dette område.
Det har gennem de seneste år vist sig at være særdeles vanskeligt for en privat aktør at drive en restaurationsvirksomhed på
idrætsanlægget. Flere restauratører har forsøgt sig med forskellige koncepter af restaurationsvirksomhed, og alle har efterfølgende opgivet virksomheden eller er blevet erklæret konkurs.
Restaurant Bolden er netop nu uden forpagter.
Der indstilles derfor til, at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at gå i dialog med Brugerbestyrelsen om indretning af en
ungecafe i den tidligere restaurant Bolden. For idrætsanlæggenes drift har det ingen betydning, at der ikke vil være en kommerciel restaurant i det område af anlægget.
Lokaliteten er centralt placeret i forhold til at etablere et centrum
for et aktivt ungdomsliv for områdets mangfoldigt sammensatte
ungegruppe på og omkring Gladsaxe Stadion. De unge, der aktuelt deltager i sports- og idrætsaktiviteter på Gladsaxe Stadion,
vil med denne placering af ungecaféen få mulighed for uformelt
at komme forbi og mødes med pædagogisk personale og jævnaldrende unge. Samtidig kan andre unge i området få mulighed
for, via ungecaféens brugere, at blive inspireret til deltagelse i
aktiviteter på og omkring Stadion. Endelig kan hal- og idrætsfaciliteter indgå som konkrete platforme for unges selvorganiserede
aktiviteter faciliteret af ungecaféens medarbejdere.
Restaurant Boldens placering tæt ved Grønnemose Skole giver
skolens elever mulighed for at blive en del et lokalt forankret ungemiljø. Samtidig rummer restaurant Boldens placering i relation
til GXU mulighed for at skabe sammenhængende indsatser og
tværgående aktiviteter mellem brugerne på GXU og ungecaféen,
herunder udveksling af lokaliteter og fritidsundervisning.
Restaurant Boldens arkitektoniske indretning er passende i forhold til indretning af et attraktivt og engagerende ungemiljø med
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fokus på aktiviteter udviklet i samarbejde med de unge. Underetagen kan indrettes som café- og mødeområder, hvor de unge
kan mødes på tværs. Samtidig kan der i forbindelse med køkkenet skabes små rum til mindre aktiviteter. Overetagen rummer
mulighed for at etablere ungdomsmiljøer, der har mere karakter
af ’værksteder’, hvor med fokus på aktiviteter, de unge skaber for
og med hinanden. De økonomiske konsekvenser af renovering
og ombygning undersøges nærmere.
Ung i Gladsaxe kan med afsæt i en ungecafé på kanten af Høje
Gladsaxe og i umiddelbar nærhed til Gladsaxe Stadions faciliteter samarbejde med det eksisterende foreningsliv om at engagere flere unge i et aktivt foreningsliv for derved at give de unge
mulighed for at danne sociale netværk og derigennem øget trivsel.
En ungecafé på stedet vil også invitere foreningslivet tæt på målgruppen, og det vil derfor være oplagt at etablere forskellige
samarbejder med foreningslivet.
Samtidig skabes mulighed for at opdyrke nye former for foreningsorganiseringer, som kan danne platform for aktiviteter
skabt i samarbejde med de unge. Etablering og indretning af ungecaféen kan ske i tæt samarbejde med områdets unge og dermed indgå som en konkret udmøntning af de pædagogiske intentioner om motivation til øget engagement, indflydelse og ansvar
blandt unge.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at gå i dialog med Brugerbestyrelsen om indretning af en ungecafe i
den tidligere restaurant Bolden.

Relateret behandling
Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)
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Meddelelsessager
60. Meddelelse: Gladsaxe Idræts Forening 100 års jubilæum 2016
Gladsaxe Idræts Forening er stiftet 11.06.1916 og er den første
idrætsforening i Gladsaxe. Foreningens navn var Søborg Idrætsforening, og det var fodboldspillere, der stiftede foreningen. Siden kom atletik og boksning på programmet. I 1923 meldte fodboldspillerne sig ud og stiftede Søborg Boldklub. Gymnastik blev
en selvstændig afdeling i 1941, svømning i 1949 og håndbold i
1953. Håndboldafdelingen er i 1979 slået sammen med HG.
Gladsaxe Idræts Forening er fortsat en hovedforening for de tre
afdelinger. I anledning af 100 års jubilæet inviterer foreningen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til reception:
Lørdag den 18.06.2016 kl. 11-14 i foyeren til Gladsaxe Idrætshal
1, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.
GIF ønsker tilmelding jf. bilag 1.
Bilag
Bilag 1: GIF's invitation til reception
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61. Meddelelse: Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol
2014 og 2015
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har anmodet om orientering i
forbindelse med stikprøvekontrol med dokumentation for anvendelse af tilskud til Gladsaxe Bokseklub.
Regnskabskontrollen har fulgt den sædvanlige procedure, som
er en kontrol af, at det tildelte tilskud er anvendt til formålet og
efter de gældende retningslinjer, som tilskuddet er søgt til.
Gladsaxe Bokseklub var udtaget til stikprøvekontrol for regnskabsåret 2014, men på grund af sygdom iblandt bestyrelsesmedlemmerne, blev det udsat og regnskabsåret 2015 blev gennemgået ved samme lejlighed.
Gladsaxe Bokseklub har opgjort medlemstal forkert i 2014 og
2015 i henhold til de gældende retningslinjer, bilag 1.
Klubben har dermed modtaget tilskud til medlemmer, som ikke er
tilskudsberettigede i 2014 og 2015. Dette har medført en ny tilskudsberegning og dermed et krav om tilbagebetaling.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har endvidere spurgt til klubbens afholdelse af generalforsamlinger samt vedtægternes bestemmelser om overskudsanvendelse ved foreningens nedlæggelse.
Gladsaxe Bokseklub har afholdt generalforsamlinger i 2014,
2015 og 2016. Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet om
referater fra generalforsamlingerne.
I henhold til indberettede data er vedtægter for Gladsaxe Bokseklub senest revideret den 07.07.2014. Omkring anvendelse af
evt. overskud ved ophør af foreningen, er følgende ændring af
vedtægterne godkendt af generalforsamlingen den 30.05.2011:
”I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler,
som foreningen ejer, tilfalde en bokseklub eller flere bokseklubber valgt til lejligheden af Gladsaxe Bokseklubs bestyrelse”.
Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det falder inden for
Folkeoplysningslovens regler om anvendelse til almennyttige
formål.
Bilag
Bilag 1: Notat Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol 2014 og
2015
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62. Meddelelse: Puljen til nye fritids,- og idrætstilbud, 2016,
ansøgning Bagsværd Tennis Klub, Cardio-Tennis og
Familietennis
Børne- og Kulturforvaltningen har bevilget tilskud til Bagsværd
Tennis Klub på 9.900 kr. fra Puljen til nye fritids- og idrætstilbud.
Ifølge retningslinjerne for denne pulje skal Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget efterfølgende informeres. Klubbens ansøgning er
vedlagt som bilag 1.
Klubben ønsker at udvide sine aktiviteter far denne sæson og vil
tilbyde to nye tiltag: Cardio-Tennis og Familietennis. Med disse
tiltag ønsker klubben at tiltrække nye målgrupper og dermed også nye medlemmer.
Cardio-Tennis er en slags fitness-tennis, der gør ”den nødvendige motion” sjov og effektiv. Familietennis er et idrætstilbud for de
travle småbørnsfamilier, så der er tid til både samvær og motion
for alle i familien sammen, samtidigt og på samme sted.
Bagsværd Tennis Klub har lagt et budget på 14.200 kr. fortrinsvis
til indkøb af rekvisitter, og bidrager selv med 4.300 kr.
Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er en del af en pulje på i alt
525.560 kr., hvor også bl.a. fritidspas indgår.
Bilag
Bilag 1: Bagsværd Tennis Klub, ansøgning
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63. Meddelelse: Periodisk og planlagt vedligeholdelse og
energiforbedringer 2015
Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2015 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.
Fagudvalgene er tidligere blevet orienteret om den konkrete udmøntning af de to puljer med redegørelse for de planlagte arbejder inden for udvalgenes respektive områder i 2015.
Arbejderne er afsluttet, og de afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder jævnfør nedenstående oversigt.
Regnskabet for den samlede PPV-bevilling er aflagt i Økonomiudvalget 19.04.2016, punkt 93.
De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jævnfør følgende oversigt:
Fordeling på bygningsområder

Skat

Takst

1.000 Kr.
Administrationsområdet

2.783

Dagtilbudsområdet

5.228

Driftsområdet

1.000 Kr.

635

Familieområdet

75

Fritids- og idrætsområdet

6.083

Kulturområdet

1.116

Seniorområdet

4.712

Skoleområdet

12.712

1.047

Sundheds- og handicapområdet

1.836

1.580

Fast udstyr

1.102

208

Særlige aktiviteter (skader og graffiti)

1.170

-11

37.452

2.824

SUM (Afholdte udgifter)

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i dagtilbud, seniorcentre,
skolekantiner og botilbud.
Særlige aktiviteter omfatter forsikringsdækkede skader, samt
fjernelse af graffiti. Over- og underskud på denne konto skyldes
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primært, at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.
I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført. Ejendomscenterets bemærkninger til de gennemførte aktiviteter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets bygningsområder er vedlagt, jf. bilag 1
og 2.

Bilag
Bilag 1: PPV, Kulturområdet 2015
Bilag 2: PPV, Fritids- og Idrætsområdet 2015
Relateret behandling
Økonomiudvalget 19.04.2016, Punkt 93 (Åben)
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64. Meddelelse: Venteliste GIF Gymnastik
Lars Abel har anmodet om, at orientering om GIF Gymnastiks
venteliste, bliver givet på Folkeoplysningsudvalgets møde
09.06.2016. Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at give Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget samme orientering.
På baggrund af møde mellem GIF Gymnastik og Børne- og Kulturforvaltningen er der udarbejdet notat om GIF Gymnastiks venteliste, bilag 1.
Bilag
Bilag 1: Notat om venteliste GIF Gymnastik
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65. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg
Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne på
Idrætsområdet og Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Folkeoplysningsudvalget, berette nyt fra møderne, hvis der har været
punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
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66. Meddelelser fra mødet
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Mødet hævet kl.:

Katrine Skov

Tom Vang Knudsen

Lars Abel

Serdal Benli

Kristian Niebuhr

Pia Skou

Anne Backlund

26

