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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 5. marts 2021 

REFERAT 

Teams-møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Dato: fredag den 5. marts 2021 kl. 10-12 

Medlemmer: 
Anders Lund, Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen, Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper 
Balle, Merete Ganshorn, Ulla Morin. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/ sekretariatet (beslutningspunkt) 

BESLUTNING Dagsordenen 
blev godkendt. 

2. Valg af dirigent
v/ sekretariatet (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 

3. Valg af formand for Kultur- og Fritidsudvalget
v/ dirigenten (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Anders Lund blev valgt som formand. 

4. Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
v/ formanden (beslutningspunkt) 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden.

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent.

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger formand.
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BESLUTNING 
Ulla Morin blev valgt som næstformand. 

5. Valg af mødedatoer og - tidspunkt
v/ formanden (beslutningspunkt) 

BAGGRUND 
Der har tidligere været tradition for, at udvalget vælger en bestemt ugedag og tidspunkt, hvor 
mødet hver måned ligger den første eller anden uge i måneden. 

BESLUTNING 
Udvalget besluttede at mødes mandage formiddage kl. 10-12, og af hensyn til allerede fastsætte 
møder, ser møderækken således ud:  

Mandag den 19. april kl. 10-12 
Mandag den 17. maj kl. 10-12 (Den 3. maj er der møde i Boligudvalget og Teknik- og Miljøudvalget 
og den 10. maj er der repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd)  
Mandag den 14. juni kl. 10-12 
Mandag den 16. august kl. 10-12 
Mandag den 13. september kl. 10-12 
Mandag den 11. oktober kl. 10-12  
Mandag den 8. november kl. 10-12 
Mandag den 13. december kl. 10-12 

6. Kommissorium for Kultur- og Fritidsudvalget
v/ formanden (beslutningspunkt) 

BAGGRUND 
Vedlagt som inspiration er det tidligere Kultur- og Fritidsudvalgs kommissorier for henholdsvis 
2017 og 2020. 

BILAG 
Kultur- og Fritidsudvalgets kommissorie 2017 
Kultur- og Fritidsudvalgets kommissorie 2020 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger næstformand.

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter møderække for 2021.

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium.
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BESLUTNING 
Udvalget besluttede at videreføre kommissoriet fra 2020 i 2021 med følgende tilføjelse under 
fagligt indhold: 

Kulturtilbud 
- Arbejde for gratis dage og/eller pensionistrabatter til museer og teatre m.v.
- Arbejde for stor variation i de kulturtilbud, der er målrettet pensionister

7. Orientering fra det politiske udvalg
v/ formanden (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Formanden orienterer om relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg. 

Det er muligt at modtage nyhedsbreve med mødematerialet fra Kultur- og Fritidsudvalg pr. e-
mail ved at tilmelde sig på linket her 
https://kbenhavns-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/13846/  

BILAG 
Find Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale her:  
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget

BESLUTNING 
Formanden orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget havde godkendt et medlemsforslag om 
at pålægge Kultur- og Fritidsforvaltningen at undersøge muligheden for at holde kommunens 
inden- og udendørs idrætsfaciliteter åbne for foreningsidrætten fra nu og over sommerferien i 
2021 og udarbejde et budgetnotat til Overførselssagen 2020-21 til finansiering af det.  

Videre orienterede formanden om, at ca. 5000 borgere i Københavns Kommune skal have 
ombyttet deres pas, som følge af en national fejl ved udstedelse af pas i årene 2014-2017.  

Formanden oplyste derudover, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 11. februar 202 blev 
forelagt en drøftelsessag om håndteringen af de stigende udgifter på Københavns Bibliotekers 
materialebudget som følge af befolkningsvækst og stigende efterspørgsel på digitale udlån. 

Videre orienterede formanden om, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 19. januar 2021 
godkendte et medlemsforslag, som pålagde Kultur- og Fritidsforvaltningen at undersøge 
mulighederne for at benytte Gammel Dok på Christianshavn til at etablere et nyt bibliotek som 
erstatning for det nuværende Christianshavns Bibliotek. Resultatet af undersøgelsen skal 
forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2021.  

Derudover havde Kultur- og Fritidsudvalget godkendt, at en anlægsbevilling til etablering af 
kulturhus i Brønshøj Gamle Skole henvises til forhandlingerne om Overførselssagen 2020/2021. 

Formanden orienterede videre udvalget om, at det politiske Kultur- og Fritidsudvalg på deres 
møde den 19. januar 2021 havde drøftet, hvorvidt der skulle nedsættes et rådgivende panel til at 
komme med anbefalinger vedrørende de udfordringer som corona-krisen har givet og fortsat 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

https://kbenhavns-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/13846/
https://kbenhavns-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/13846/
https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale
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giver på kultur- og fritidsområdet, og udvalget havde i den forbindelse besluttet, at Covid-19 skal 
være et fast punkt på KFU-dagsordenen fremadrettet, og at der skal ske den fornødne inddragelse 
af bl.a. Folkeoplysningsudvalget, de tre fagudvalg samt eksperter på kulturområdet. 

Afsluttende drøftede udvalget etableringen af kunstgræsbaner i København. 

8. Orientering om møder med Københavns Kommune Borgerservice
v/ formanden (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med 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 Ældrerådets 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.  

Når udvalget på mødet har nedsat en kommende møderække, vil sekretariatet aftale nærmere 
med Borgerservice omkring afholdelse af de to møder. 

BESLUTNING 
Udvalget tog orientering til efterretning. 

9. Orientering om Københavns Kommunes samarbejdsaftale med DGI og DIF
’Verdensby i bevægelse’

v/ formanden (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
I februar 2021 lancerede Københavns Kommune, DGI og DIF (Danmarks Idrætsforbund) en 
samarbejdsaftale, som skal understøtte, at København bliver verdens mest aktive storby. Dette 
blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der 
opstår, når man dyrker idræt.  

Med aftalen vil man arbejde for, at københavnere i alle aldre bliver mere fysisk aktive og mentalt 
sunde, og at københavnere uanset baggrund inkluderes i fællesskaberne og foreningslivet, og 
med aftalen sættes der bl.a. særligt fokus på voksne og ældre. Det gøres bl.a. via følgende 
indsatser: 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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• Der skal sættes yderligere fokus på ældres bevægelse og idrætsfællesskaber samt rekreative 
muligheder i dagtimerne, f.eks. via øget og lettere adgang til idrætsfaciliteter, så ældre 
borgere får flere gode leveår, og foreningslivet udnyttes som et værn mod ensomhed og 
styrker den mentale sundhed. Idrætsforeningerne skal være attraktive for byens ældre og et 
naturligt sted at søge hen for at indgå i sociale fællesskaber, der både inkluderer fysisk 
aktivitet og ro og fordybelse.

• Uligheden i sundhed skal mindskes, og den mentale såvel som fysiske sundhed skal styrkes 
ved at arbejde strategisk med at bygge bro mellem kommunale sundhedstilbud (målrettet
f.eks. borgere med KOL, diabetes, kræft) og foreninger og idrætstilbud. Desuden kan 
samarbejdet mellem arbejdspladser og foreninger om konkrete aktiviteter styrkes, og 
potentialerne i at koble idrætsforeningernes aktiviteter, herunder esport med 
beskæftigelsesindsatsen afsøges nærmere. Det kan være borgere med særlige 
udfordringer, der enten frivilligt eller som et tilbud, får en indsats i samarbejde mellem 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og idrætsorganisationerne. Det kan også ske i 
kombination med indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

• Brobygningen mellem udsatte borgere og almensamfundet skal understøttes ved at 
anvende bevægelse, idræt og andre fællesskaber i civilsamfundet som et samlingspunkt. 
Det skal bl.a. ske ved at reducere barrierer for socialt udsatte gruppers deltagelse, f.eks. via 
kontingentstøtte for udsatte voksne, brobygning mellem kommunale tilbud for udsatte 
unge og voksne og foreninger og idrætsfællesskaber, fokus på både fysisk og mental 
tilgængelighed i foreningslivet og i idrætsfaciliteterne for borgere med handicap samt tidlig 
introduktion til foreningslivet for udsatte børn.

• Samarbejdet med civilsamfundsaktører, foreninger, boligselskaber mm. i de udsatte 
boligområder skal styrkes for at give beboerne mulighed for at blive aktive som 
foreningsmedlemmer, frivillige og medborgere generelt. Heri ligger der også et stort 
potentiale for at bruge bevægelse, foreningsliv og idræt som integrationsfremmende faktor 
i samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner, bl.a. i relation til ældre etniske 
minoriteter, der ofte rammes af isolation og ensomhed.

• For at øge flere børn og unges muligheder for et aktivt fritidsliv og gøre 
idrætsfællesskaberne mere tilgængelige i udvalgte områder skal samarbejdet mellem skole/
fritidsinstitutioner/dagtilbud og foreninger styrkes. Desuden skal der sættes fokus på bedre 
bevægelsesvenlige fysiske rammer på skolerne og i dagtilbuddene. Interessen for idræts- 
og foreningslivet blandt unge skal øges, bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem 
civilsamfundet og ungdomsklubberne/ ungdomsuddannelserne, og dermed bl.a. bidrage 
til at flere unge trives fysisk såvel som mentalt. Det kunne være ved at udnytte potentialerne i 
f.eks. esport, gadeidræt og vandidræt, samt at styrke foreningernes fokus på fastholdelse af 
unge med et breddefokus. Desuden skal der arbejdes med at øge deltagelsen i 
foreningslivet for børn og unge med særlige behov, herunder elever på specialskoler, børn 
med diagnoser mm. På børne- og ungeområdet bidrager samarbejdsaftalen mellem DGI 
Storkøbenhavn og Københavns Kommune om ’Lighed i bevægelse’ som en væsentlig del af 
denne indsats.
(Tekst fra samarbejdsaftalen)
Udvalget kan i forbindelse med samarbejdsaftalen overveje, på hvilke måder og med hvilke 
initiativer man bedst understøtter, at flere ældre i de kommende år bliver en større del af 
idrætsfællesskaber.

BILAG 
Samarbejdsaftale mellem DIF/DGI og Københavns Kommune 
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/bilag_-
_udkast_til_samarbejdsaftale_verdensby_i_bevaegelse.pdf  

BESLUTNING 
Udvalget tog orientering til efterretning, og formanden orienterede bl.a. om samarbejdet mellem 
Københavns Kommune og DGI ’Spring for Livet’, som er en idrætsdag for ældre.   

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/bilag_-_udkast_til_samarbejdsaftale_verdensby_i_bevaegelse.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/bilag_-_udkast_til_samarbejdsaftale_verdensby_i_bevaegelse.pdf
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Udvalget besluttede at følge projektet/strategien tæt og invitere idrætschefen til møde med 
henblik på at drøfte implementeringen af strategien.  

Derudover gjorde formanden opmærksom på, at det er vigtigt, at Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens sundhedshuse er bekendt med de tilbud, der er, samt er med til at 
motivere og understøtte, at flere borgere efter endt genoptræningsforløb starter i en forening. 

10. Det gode udvalgsarbejde
v/ formanden (drøftelsespunkt) 

BESLUTNING 
Udvalget drøftede det gode udvalgsarbejde, som de var enige om særligt handler om at møde 
forberedt op, men med respekt for at alle naturligvis byder ind i det omfang, der giver mening. 

11. Næste udvalgsmøde
v/ formanden (orienteringspunkt) 

BESLUTNING 
Udvalget besluttede at mødes den 19. april 2021 kl. 10-12 

12. Eventuelt
v/ formanden (orienteringspunkt) 

BESLUTNING 
Udvalget besluttede at mødes den 19. april 2021 kl. 10-12. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter det gode udvalgsarbejde.

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.


