Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 21. februar 2022

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 21. februar 2022 kl. 10.00-12.30
Sted: Hans Nansens Gård, Nyropsgade 1, 1602 København V, Mødecenter 1
Medlemmer:
Anders Lund (formand), Ulla Morin (næstformand) Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen,
Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper Balle, Merete Ganshorn.
Der var afbud fra Anders Lund og Merete Ganshorn.

1. Godkendelse af dagsorden
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget godkender dagsordenen.
BESLUTNING
Udvalget godkendte dagsordenen.

2. Valg af dirigent
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget vælger dirigent.
BESLUTNING
Jesper Balle blev valgt som dirigent.

3. Møde med Borgerservice
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget mødes med Borgerservice og drøfter aktuelle sager.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med ledelsen af Københavns Kommunes
Borgerservice, som er forankret under Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Mødet med Borgerservice foregår kl. 10.00-11.30 i Hans Nansens Gård, Nyropsgade 1, 1602
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København V. På mødet deltager Borgerservicechef Line Friedrichsen og specialkonsulent
Christian Kühne. Det er aftalt, at udvalget starter med at få en rundvisning på Borgerservice. På
baggrund af udvalgets ønske er dagsordenen følgende:
•
•
•
•

Ældre i det digitale Danmark – aktuelle tal
Ældre og MitID – status
Drøftelsen af Ældrerådets idé om at oprette IT-korps, der kan hjælpe ældre medborgere
med IT
Eventuelt

Udvalget kan efterfølgende vende mødet og fx drøfte, om der var noget, som gav anledning til
nærmere overvejelser og/eller anbefalinger.
BESLUTNING
Udvalget mødtes med Borgerservicechef Line Friedrichsen og specialkonsulent Christian Kühne,
idet følgende bl.a. blev drøftet
•
•
•

•
•

Borgerservice gjorde opmærksom på, at man kan tilmelde sig servicen NemSms, så man
modtager en sms, når man har en aftale med det offentlige. Læs mere om ordningen her
Link til borger.dk om nem sms
Borgere kan selvvisiteres til at blive fritaget fra digital post
I forhold til skiftet fra NemID til MitID kan de fleste borgere skifte digitalt, men nogle
borgere er af forskellige årsager udtaget til et ’identitetskontrol’ (det er
Digitaliseringsstyrelsen som har udpeget borgerne). Borgerservice København har
oprettet en særlig afdeling/team til at løfte opgaven med skift fra NemID til MitID mv.
Borgerservice oplyste, at ca. 90 % af borgerne bestiller tid, når de skal have hjælp i en af
Borgerservices enheder
Udvalget vendte behovet for ekstra IT-understøttelse til fx ældre borgere, som har svært
ved digitalisering. Her blev det bl.a. drøftet, at kommunen fx kan lave aftaler med
frivilligorganisationer om at løfte opgaven.

BILAG
• Oplæg v. Borgerservice - Ældres brug af digitale løsninger

4. Godkendelse af referat
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget godkendte referatet.

5. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
v/ næstformanden
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INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg
samt Folkeoplysningsudvalget.
Link til mødemateriale fra møder i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
Link til mødemateriale fra møder i Folkeoplysningsudvalget
BESLUTNING
Ulla Morin orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 11. februar 2022 havde fået
en status på kommunens samarbejdsaftaler med DIF og DGI, og at ’Verdensby i bevægelse’ i den
sammenhæng var nævnt.
Indstillingen kan læses på følgende link

6. Status på messe for nye og kommende pensionister
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget vender status på messen for nye og kommende pensionister.
BAGGRUND
Lørdag den 19. marts 2022 byder Røde Kors Hovedstaden i samarbejde med Københavns
Kommune alle nye og kommende pensionister i København indenfor på messen ”MERE FRI TID –
FLERE MULIGHEDER”, hvor Ældrerådet er med som udstiller, og hvor formanden for Københavns
Ældreråd holder åbningstalen. Messen foregår i Øksnehallen fra kl. 10.00-16.00.
Udover at en lang række organisationer, foreninger og aktiviteter står klar med spændende tilbud,
som kan inspirere borgere til at gå i gang med noget nyt, melde sig ind i foreninger eller finde nye
fællesskaber, byder messen også på foredrag og live aktiviteter.
Der forventes at komme mere end 1800 nye og kommende pensionister i løbet af dagen.
Da Kultur- og Fritidsudvalget blandt andet har stået for udvikling af materialer til messen, og
Anders Lund er tovholder på messen, bedes udvalget orientere sig om Røde Kors’ manual med
praktiske oplysninger til alle udstillere på messen. Af den fremgår tid, sted, informationer ift. af- og
pålæsning, garderobe, informationer om stand, internet, affald og forplejning. Af manualen
fremgår også et dagsprogram. Derudover er der som bilag vedlagt et oversigtskort over
Øksnehallen. Røde Kors sender den færdige pladsfordelingsplan, så snart den er faldet endeligt på
plads. Derudover er der vedlagt oversigtskort over området omkring Øksnehallen og et specifikt
over parkeringsmulighederne i området.
Følgende medlemmer af Ældrerådet har inden messen blev rykket tilkendegivet, at de ønskede at
deltage på messen: Ulla Morin, Eleonora Lewandowski, Leif Andreassen, Michael Neumann, Dorthe
Pedersen, Anne Worning, Kirsten Nissen, Bjarne Jørgensen, Peder Blom, Pia Weise Pedersen, og
tovholder Anders Lund. Herudover har følgende medlemmer tilmeldt sig med forbehold: Lone
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Skov Valentin Al Awssi, Lise Helweg, Annette Thernøe og Anne-Marie Bossen Aarøe.
Udvalget kan derfor fx på mødet I Ældrerådet den 24. februar 2022 spørge, hvor mange der
forventer at deltage i standen på messen den 19. marts 2022, sådan at udvalget på baggrund af
tilbagemeldingerne kan tilrettelægge en vagtplan.
Bilag
•
•
•
•

MERE FRI TID – Manual til udstillere
MERE FRI TID – Øksnehallen oversigt
MERE FRI TID – Området omkring Øksnehallen
MERE FRI TID – Parkeringsbykort

BESLUTNING
Udvalget vendte deres forberedelse af messen.

7. Liste over rabatter på en række museer
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget vender punktet.
BAGGRUND
Ulla Morin har på udvalgets forespørgsel udarbejdet en liste, som viser en række museers
rabatordninger med henblik på at få et bedre overblik over, hvilke museer der har gratis dage eller
tilbyder pensionistrabat. Listen er vedlagt som bilag.
BILAG
• Liste over museer fortrinsvis med eller uden rabatter
BESLUTNING
Udvalget drøftede, hvorvidt Ældrerådet på deres hjemmeside kunne lægge en liste, hvor der står,
hvilke museer der er gratis dage på og/eller pensionistrabatter.

8. Næste møde den 14. marts 2022
v/ næstformanden

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget besluttede, at de på næste møde vender praktikken forbundet med messen ”MERE FRI
TID – FLERE MULIGHEDER” den 19. marts 2022, og at de derudover samler op på mødet med
Borgerservice samt drøfter idéen om at orientere borgere om pensionistrabatter eller gratisdage
på museer.
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9. Eventuelt
Ulla Morin orienterede om, at der er ’Spring for Livet’ på Frederiksberg den 3. marts 2022.
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