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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 20. juni 2022 
 

 

REFERAT  
 
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Dato: mandag den 20. juni 2022 kl. 10.00-12.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2  
 
Medlemmer: 
Anders Lund (formand), Ulla Morin (næstformand) Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen, 
Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper Balle, Merete Ganshorn. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Valg af dirigent  
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget valgte Bjarne Jørgensen som dirigent. 
 
 

3. Godkendelse af referat  
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget godkendte referatet.  
 
 

4. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg 
v/ formanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde. 
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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 20. juni 2022 
 

 

 
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 
Formanden orienterede om møde i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg den 21. juni, hvor 
udvalget blandt andet drøftede et medlemsforslag om vinterbadning, tre scenarier for 
videreførelse af trygheds- og servicerundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter kl. 15-
24, Idrætsmilliarden – opsamling på brugerinddragelse og investeringsplan, udviklingsscenarier 
for Sundby Idrætspark, Ørestad Idrætspark samt brugsaftaler for Øresunds Sejlklub FREM og 
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub KAS 
 
Det politiske udvalg har derudover haft en temadrøftelse om kultur- og fritidsaktiviteter i 
Godsbaneterrænet. Udvalget overvejer om de bør besøge området fx i forbindelse med den 
kommende høring af lokalplanen.  
 
Formanden orienterede om, at Folkeoplysningsudvalget på møde den 11. juni 2022 havde drøftet 
det videre arbejde med Kultur- og Fritidsudvalgets strategi for ligestilling i byens faciliteter og 
puljer på folkeoplysningsområdet.  
 
 

5. Orientering vedr. Spring for Livet-idrætsdag den 17. september 2022 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
DGI afholdte i forbindelse med planlægningen af årets Spring for Livet-idrætsdag den 17. 
september 2022 i Nørrebrohallen første informationsmøde for samarbejdsorganisationerne 
torsdag den 19. maj 2022. Referatet af mødet er vedlagt som bilag.  
 
Det næste informationsmøde med samarbejdsorganisationerne, herunder Ældrerådet, ligger 
mandag den 29. august 2022 kl. 17.00-18.30 (endeligt tidspunkt og lokation følger). Planen er, at 
DGI på mødet programmet, placering af stande og anden praktisk information. 
 
Udvalget besluttede på sidste møde, at formand for Kultur- og Fritidsudvalget Anders Lund 
deltager som Ældrerådets repræsentant på informationsmøderne.   
 
Da Kultur- og Fritidsudvalget plejer at varetage rådets deltagelse i Spring for Livet, er der lagt op 
til, at udvalget vender idrætsdagen med henblik på at forberede Ældrerådets mv.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Folkeoplysningsudvalget
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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 20. juni 2022 
 

 

BILAG 

• E-mail med invitation til første informationsmøde  

• Referat af første informationsmøde den 19. maj 2022 

• Guide til tilmelding som aktør til Spring for Livet København 2022  
 

BESLUTNING  
Formanden oplyste, at han har givet Ældrerådets input til det sidste arrangement i Nørrebrohallen 
videre samt at han har tilmeldt Ældrerådet med en stand til arrangementet, og at der er bestilt et 
bord og to stole.  
 
Videre oplyste formanden, at Københavns kommune de næste fire år støtter og deltager i 
aktiviteten.  
 
 

6. Input til høring vedr. hovedelementer i Sikker By strategien 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen har den 2. juni 2022 sendt hovedelementerne i den ny Sikker By strategi i 
høring i Ældrerådet. Høringen går emnemæssigt på tværs af Ældrerådets fagudvalg, hvorfor der 
også lægges op til, at høringen behandles i flere udvalg med henblik på udarbejdelse af et 
høringsudkast, som kan behandles endeligt på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022. Sekretariatet 
sammenfatter på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger udkastet.  
 
Som det fremgår af høringsbrevet, udgør Sikker By strategien den overordnede ramme for 
samarbejdet mellem forvaltningerne, SSP og politiet og den strategiske udvikling af det 
kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i kommunen. Strategien indeholder 
overordnede mål og principper som forvaltningerne, SSP og politiet ser som vigtige i Sikker By 
samarbejdet. Sikker By samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og Københavns 
Politi har eksisteret siden 2010. I den periode har der været tre politisk vedtagne, fireårige 
programmer/strategier, der har udgjort den overordnede ramme for kommunens indsats for 
mere tryghed og mindre kriminalitet i København.  
 
Videre oplyser Økonomiforvaltningen, at den nuværende Sikker By strategi 2018-2021 er udløbet, 
og strategien derfor skal fornys. Ældrerådet bedes i høringen forholde sig til, om de fire principper 
rummer de kriminalitets- og tryghedsudfordringer, som de oplever i København.  
 
For nærmere henvises til høringsbrevet samt bilag. Derudover er Sikker By strategien for 2018-
2021 også sendt ud med høringen.  
 
På baggrund af drøftelser på møder i Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg, Boligudvalg og 
Forretningsudvalg er til udvalgets orientering vedlagt foreløbigt udkast til høringssvar.   
 
BILAG  

• Høring af Sikker By strategi  

• Bilag 1 Udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi 

• Sikker By strategi 2018-2021 

• Foreløbigt udkast til høringssvar vedr. hovedelementer i Sikker By strategi  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med input til høringen vedr. hovedelementer i Sikker By strategien.  
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Den 20. juni 2022 
 

 

BESLUTNING  
Udvalget vendte høringen og høringsudkastet. Udvalget bad om, at ordet kulturhuse bliver tilføjet 
under afsnittet Synlige medarbejdere. Høringssvaret er vedlagt som bilag.  
 
BILAG 

• Høringssvar vedr. hovedelementer i ny Sikker By strategi  
 
 

7. Forberedelse af møde med kultur- og fritidsborgmesteren den 19. august 
2022 kl. 10.30-11.30 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 19. januar 2022 sendt et velkomstbrev med anmodning om et møde med 
kultur- og fritidsborgmesteren. I den forbindelse er der kalendersat et møde mellem Ældrerådets 
Kultur- og Fritidsudvalg samt rådets formandskab og kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard 
den 19. august 2022 kl. 10.30-11.30. Mødet foregår på Københavns Rådhus (oplysning om lokale 
følger). 
 
Til udvalgets orientering har formanden blandt andet lagt op til, at det kunne være relevant at 
drøfte samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen om at fremme ældres sundhed, fokus på at benytte ubrugte 
idrætsfaciliteter på kommunale institutioner, indsatser som kan understøtte fx udsatte ældres brug 
af kulturtilbud, herunder fx indsatser som Kultur på recept eller kulturambulance, udmøntning af 
idrætsmilliarden ift. ældre.    
 
I forbindelse med punktet bør udvalget beslutte, hvilke emner – som fx flugter med rådets 
mærkesager – udvalget bør have fokus på og ønske at vende med borgmesteren.  
 
BESLUTNING  
Udvalget ønsker at vende samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen om at fremme ældres sundhed, fokus på at benytte ubrugte 
idrætsfaciliteter på kommunale institutioner, indsatser som kan understøtte fx udsatte ældres brug 
af kulturtilbud, herunder fx indsatser som Kultur på recept eller kulturambulance, udmøntning af 
idrætsmilliarden ift. ældre.    
 
Videre ønsker udvalget at høre om borgmesterens visioner for fremtiden. Udvalget besluttede 
derudover at gøre opmærksom på, at de fremadrettet ønsker at inddrages i budgetprocessen.  
 
 

8. Næste møde den 15. august 2022 
v/ formanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget forbereder møder med kultur- og fritidsborgmesteren den 19. august 2022.   

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 
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BESLUTNING 
Udvalget besluttede på næste møde, at de fortsætter forberedelse af mødet med kultur- og 
fritidsborgmesteren den 19. august 2022 kl. 10.30-11.30, drøfter fokus på kommende projekter 
samt vender status på erindringsmessen på Amager, herunder hvor mange der har skrevet deres 
erindringer i Ældrerådet.  
 
 

9. Eventuelt  
Formanden oplyste, at han deltager i cykelløbet den 2. juli 2022, og at der er seks tilmeldte til DHL. 
Videre oplyste formanden, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde den 2. juni 
2022 havde drøftet en indstilling vedrørende senior- og ældreklubber efter § 79.  
 
Jesper Balle oplyste, at han efter den 2. og 3. september 2022 kan orientere om Valby Kulturdage. 
Videre nævnte Jesper Balle at erindringsmessen er omlagt til en erindrings-workshop.  
 
Videre nævnte et udvalgsmedlem, at Kultur Syd er blevet orienteret om organisationsændringer i 
Kultur- og Fritidsforvaltningen.  

 
 


