Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 8. november 2021

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 8. november 2021 kl. 10-12
Sted: Sjællandsgade 40, København N, Bygning I, lokale 207
Medlemmer:
Anders Lund (formand), Ulla Morin (næstformand) Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen,
Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper Balle, Merete Ganshorn.
Der var afbud fra Jesper Balle.

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget godkender dagsordenen.
BESLUTNING
Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et dagsordenspunkt vedrørende udvalgets
møderække for 2022.

2. Valg af dirigent
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vælger dirigent.
BESLUTNING
Bjarne Jørgensen blev udpeget som dirigent.

3. Godkendelse af referat
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Referatet blev godkendt.
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4. Orientering vedr. ny samarbejdsaftale for Spring for livet – Besøg kl. 10.0010.30
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Ældrerådet er en del af partnerskabet ’Spring for livet’, som hvert år holder et større senior
motionsarrangement i København, som arrangeres af DGI og partnerskabsaktørerne med
økonomisk støtte fra Københavns Kommune.
I forbindelse med at der skal laves en ny samarbejdsaftale med Københavns Kommune
vedrørende Spring for livet har teamleder Frank Bøgelund Jensen og projektleder Lone Brink
Rasmussen fra DGI ønsket at mødes med Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på
at høre rådets perspektiver ift. ældres behov på motions- og idrætsområdet.
Frank Bøgelund Jensen og Lone Brink Rasmussen deltager på mødet kl. 10.00-10.30.
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet de bl.a. lagde vægt på, at det er vigtigt, at så
mange ældre som muligt er orienterede om idrætsdagen.
Formanden nævnte derudover, at information og dato om Spring for Livet bør fremgå af
Københavns Kommunes årlige katalog ’Aktiv i København’, som er en oversigt over alle
aktivitetstilbud.

5. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg.
Link til mødemateriale fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale
BESLUTNING
Ulla Morin nævnte, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 14. oktober 2021 blev orienteret om,
at de i alt har 3,445 mio. kr. til rådighed i disponible midler til anvendelse på service i 2021, og
udvalget havde i den forbindelse valgt at prioritere følgende projekter
•
•
•

Projektering af glasparti Thorvaldsens Museum 100.000 kr.
Kasteanlæg Cricket Kløvermarken 200.000 kr.
Profilbiblioteker mv. 400.000 kr.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinterbadningsfaciliteter Sandkaj under renovering 25.000 kr.
Projektering af nye toiletter Nørrebrohallen 50.000 kr.
Udstyr til Vestia 136.000 kr.
Opsætning basketudstyr Energicenter Voldparken 350.000 kr.
Teatret Sorte Hest 250.000 kr.
Midler til dækning af manglende indtægter Union 400.000 kr.
Reservation: Boblehal KF 124 900.000 kr. samt drift i 2022 (200.000 kr.)
Reservation: Screenbase 478.000 kr.
Reservation: Sofies Jazz Klub 24.680 kr.

6. Status på mærkesager
v/ formanden (drøftelsespunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vender status på mærkesager.
BAGGRUND
Udvalget besluttede på sidste møde at have et fast dagsordenspunkt, hvor status på arbejdet med
mærkesagerne vendes.
På mødet i Ældrerådet den 29. september 2021 blev følgende mærkesager på kultur- og
fritidsområdet vedtaget
•
•
•

Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv og herunder fx arbejde for
gratis dage på museer for pensionister
Ældre skal have bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse
Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling

BILAG
Københavns Ældreråds mærkesager 2021
BESLUTNING
Udvalget drøftede mærkesagerne og besluttede, at de på næste møde vil lave en struktur for,
hvordan udvalget ønsker at gribe arbejdet med mærkesagerne an.

7. Overvejelser ift. nyt BR's tiltræden den 1. januar 2022
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter velkomsthilsen til kommende kultur- og fritidsborgmester.
BAGGRUND
Ældrerådet drøftede på møde den 27. oktober 2021, at fagudvalgene i løbet af januar sender
velkomsthilsner til borgmestrene med invitation til at holde møde.
I den forbindelse bør udvalget indledningsvis overveje, hvilke emner – som fx flugter med rådets
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mærkesager - der vil være relevant at sætte fokus på i et brev til borgmesteren og på et eventuelt
kommende møde.
Til inspiration er tidligere henvendelse til siddende kultur- og fritidsborgmester ifm. tiltrædelse i
2018 vedlagt som bilag.
BILAG
Velkomsthenvendelse fra Københavns Ældreråd til kultur- og fritidsborgmesteren [18.01.18]
BESLUTNING
Udvalget besluttede at sende en kort velkomsthilsen, hvor de dels gør opmærksom på deres
mærkesager, dels anmoder om et møde samt nævner, at rådet er høringsberettigede og gerne vil
inddrages i budgetforhandlingerne på kultur- og fritidsområdet.

8. Drøftelse af ubrugte idrætsfaciliteter
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vender problemstillingen.
BAGGRUND
Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde at arbejde videre ift. at sikre, at der ikke står mange
ubrugte idrætsfaciliteter, som københavnere og foreninger fx kan få stillet til rådighed.
BESLUTNING
Udvalget vendte problematikken omkring, at nogle idrætshaller på de københavnske skoler fx ikke
bliver benyttet om aftenen, og udvalget vil gerne tale med relevante personer om, hvorvidt der er
noget man kan gøre i den sammenhæng. Derudover nævnte udvalget, at det eventuelt kan være et
emne til en drøftelse på et kommende borgmestermøde.

9. Orientering om dialogmøde om fremtidens biblioteksstruktur i det nordlige
Østerbro
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget inviterer til dialogmøde med henblik på at indsamle input til den
fremtidige biblioteksstruktur i den nordlige del af Østerbro.
Til dialogmøderne præsenteres og drøftes forskellige mulige scenarier, som Kultur- og
Fritidsforvaltningen kan arbejde videre med, og der er også mulighed for at bidrage med input til
nye scenarier.
Der afholdes to ens dialogmøder den 4. november 2021 kl. 19-21 og den 9. november 2021 kl. 16-
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18.
For program og anden information om dialogmødet henvises til linket her
bibliotek.kk.dk/nyheder/servicemeddelelse-lokalt/dialogmoede-om-fremtidensbiblioteksstruktur-i-det-nordlige
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet de drøftede, hvilken biblioteksstruktur på
Østerbro, de fandt mest velegnet ift. ældres ønsker og behov. Udvalget bad sekretariatet
undersøge, om der var lagt op til en høringsproces.

10. Materiale til messer og konferencer
v/ næstformanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vender punktet.
BAGGRUND
Udvalget har tidl. drøftet, hvilket materiale der er hensigtsmæssigt at benytte på messer og
konferencer, hvor Ældrerådet fx har en stand.
Sekretariatet er ved at opdatere og bestille foldere, roll ups, navneskilte og t-shirts.
BESLUTNING
Udvalget besluttede, at der skal være udarbejdet materiale til pensionistmessen den 15. januar
2022. Sekretariatet er i gang med at få genoptrykt foldere med rådets nye mærkesager m.v.,
navneskilte, roll ups, navneskilte m.m.

11. Forberedelse af Ældrerådets deltagelse i Røde Kors’ messe for nye og
kommende pensionister den 15. januar 2022
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget indledningsvist drøfter forberedelse af Ældrerådets deltagelse på Røde Kors’ messe
for nye og kommende pensionister.
BAGGRUND
Ældrerådet er inviteret med som udstiller, når Røde Kors i samarbejde med Københavns
Kommune byder alle nye og kommende pensionister i København indenfor på messen ’Mere fri
tid – flere muligheder’.
Den 1. december 2021 inviteres alle københavnere mellem 62 og 68 år til at deltage i
pensionistmessen. Formålet med pensionistmessen er bl.a. at give inspiration til en aktiv og
meningsfuld tilværelse som pensionist, og herunder dele viden om de muligheder, der er.
Messen som både indeholder en stor udstilling, hvor forskellige organisationer og foreninger har
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deres stand, og et sceneprogram, hvor der i løbet af dagen oplæg.
Som udstiller er det muligt at få kontakt til op mod 1800 nye og kommende pensionister. Udstillere
får et udstillingsareal på 2x3 meter stillet til rådighed, og udstillerne skal derfor blot medbringe
materialer, som kan engagere, informere og eventuelt involvere de deltagende. Røde Kors
opfordrer udstillere til at planlægge i god tid, og fx tænke gerne over, hvordan man kan engagere
de besøgende i ens stand.
På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets gode erfaringer med en udstillerstand på ’Spring for
Livet’ bør udvalget vende Ældrerådets forberedelse til messen.
BILAG
Invitation til udstillere
BESLUTNING
Udvalget besluttede, at de på mødet i Ældrerådet den 24. november 2021 hører, hvem der ønsker
at deltage og hjælpe til i standen på pensionistmessen den 15. januar 2021. Udvalget vil på den
baggrund lave en vagtplan for, hvem og hvilke tidspunkter de deltagende har vagt i standen.

12. Forberedelse af møde med Borgerservice den 13. december 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med ledelsen af Københavns Kommunes
Borgerservice. Da Københavns Kommunes Borgerservice er forankret i Kultur- og
Fritidsforvaltningen er der tradition for, at det er medlemmer af Ældrerådets Kultur- og
Fritidsudvalg, som deltager på møderne, og bl.a. bærer ting videre fra Ældrerådet.
På møderne har der været tradition for at vende konkrete nye initiativer, og rådets holdning til det,
samt mulighed for at drøfte eventuelle forslag til forbedringer inden for områder, hvor udvalget fx
oplever, at der er problemer for ældre borgere, som bør løses.
I forbindelse med mødet med Borgerservice den 13. december 2021 kl. 9.30-11.00 i Hans Nansens
Gård (Nyropsgade 1, 1602 København V) bør udvalget vende emner, som er relevant at tage op.
På mødet deltager borgerservicechef af Line Friedrichsen og specialkonsulent Christian Kühne.
Det er aftalt, at udvalget får en rundvisning på Borgerservice i Nyropsgade.
Udvalget kan efterfølgende afholde deres udvalgsmøde i mødelokalerne i Hans Nansens Gård i
Nyropsgade.
BESLUTNING
Udvalget besluttede bl.a. at drøfte følgende emner på mødet med borgerservice:
•
•
•

Status på skift fra NemID til MitID m.v.
Tal på borgere over 60 år, der er ikke-digitale
Drøftelse af it-indsatser til hjælp og støtte til ældre udsatte borgere
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13. Bidrag fra udvalget til Ældrerådets årsrapport 2021
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vender udvalgets bidrag til årsrapport 2021.
BAGGRUND
Ældrerådets årsrapport har alene karakter af en administrativ og faktuel beretning, der kort og
koncist dokumenterer og oplister nogle udvalgte områder, som har præget Ældrerådets generelle
arbejde allermest i det forgangne år. Derudover oplister årsrapporten de mødesammenhænge og
samarbejder m.v., som Ældrerådet er indgået i.
Fagudvalgene bør i den sammenhæng påbegynde overvejelser om, hvilket konkret bidrag, der
skal indgå i årsrapporten for 2021 for deres udvalg. Forretningsudvalget har derudover lagt op til
at arbejdet med bidragene tager udgangspunkt i Ældrerådets og herunder de enkelte udvalgs
mærkesager.
Sekretariatet samler de forskellige bidrag sammen, og udarbejder på baggrund heraf - og i
samarbejde med formandskabet - årsrapporten med henblik på offentliggørelse det første kvartal
af 2022.
På sidste udvalgsmøde pegede udvalget bl.a. på følgende aktiviteter/temaer som relevante at
fremhæve i årsrapporten
•
•
•
•
•
•
•

Møder med borgerservice
Møder med Kultur- og Fritidsforvaltningen om ældres adgang til idrætsfaciliteter og
samarbejdsaftalen mellem Kultur- og Fritidsudvalget, DGI og Dif ’verdensby i bevægelse’
Digitale udfordringer for ældre
Høring om liv og udfoldelse på vandet
Uddeling af Københavns Kommune fællesskabspris
Deltagelse i idrætsdagen ’Spring for Livet’
Inddragelse i udvikling af Naturpark Nordhavn

BILAG
- Ældrerådets årsrapport 2020
- Ældrerådets årsrapport 2019
- Ældrerådets årsrapport 2018
Åsrapporterne kan findes på Ældrerådets hjemmeside her www.aeldreraadet.kk.dk/formalia
BESLUTNING
Udvalget nævnte, at der bør være fokus på, at udvalget arbejder for, at det skal være tilgængeligt
for ældre at benytte sig af byens mange kulturoplevelser. Derudover havde udvalget ikke
yderligere bidrag.

14. Møderække for fagudvalgsmøder i Kultur- og Fritidsudvalget
v/ formanden (beslutningspunkt)
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INDSTILLING
1. at udvalget oplyser, hvornår de finder det mest hensigtsmæssigt at mødes i 2022.
BAGGRUND
Af hensyn til planlægningen af fagudvalgenes møderække i 2022 bedes udvalget drøfte, hvornår
de finder det mest hensigtsmæssigt at holde møder i Kultur- og Fritidsudvalget.
På baggrund af de forskellige fagudvalgs ønsker udarbejder sekretariatet forslag til møderække.
BESLUTNING
Udvalget godkendte, at udvalgets møder i 2022 ligger følgende mandage kl. 10-12:
17. januar 2022
21. februar 2022
14. marts 2022
25. april 2022
16. maj 2022
20. juni 2022
15. august 2022
12. september 2022
10. oktober 2022
14. november 2022
12. december 2022
[Bemærk at udvalget tidligere har truffet beslutning om mødedatoer for 2022, men at det af
hensyn til Ældrerådets øvrige møderække er ovenstående, der er gældende for 2022.]

15. Næste udvalgsmøde den 13. december 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget mødes på næste udvalgsmøde hos Borgerservice i Hans Nansens Gård (Nyropsgade 1,
1602 København V) kl. 9.30-12.00. Udover at vende velkomsthenvendelsen til kultur- og
fritidsborgmesteren, ville udvalget fortsætte deres forberedelse af Røde Kors’ pensionistmesse.

16. Eventuelt
Der var intet at bemærke.
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