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Program for OPP-projektets udbud. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale
for OPP-projektet skal BKF-udvalget komme med en indstilling, hvor der prioriteres
mellem de elementer, der skal indgå i den indholdsmæssige del af udbuddet.
Kunstfestivalen Refleks. Under forudsætning af at kunstforeningen Refleksioner opnår den
nødvendige eksterne støtte til realiseringen af projektet, forventes den gennemført i
sommeren 2014.
Fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum. Rammerne for fejringen skal politisk
drøftes og godkendes.
Revurdering af kulturtilbuddene i Dragør Kommune. I konstitueringsaftalen for det nye
kommunalpolitiske flertal er der indføjet et ønske om at gennemføre en revurdering af
Dragør Kommunes kulturtiltag. I April 2014 gennemføres et politikværksted om emnet og i
juni 2014 behandles politisk den udarbejdede rapport til en revurdering af kulturtilbuddene i
Dragør Kommune.
Vedtagelse af plan for videreudvikling af Kongelundsfortet. Forvaltningen færdiggjorde
i februar 2014 en rapport om videreudvikling af Kongelundsfortet i perioden 2014-18 med
en prioriteret udviklingsplan for Kongelundsfortets postion som Dragør Kommunes
aktivitetscenter og som én af fremtidens porte til Naturpark Amager. Denne rapport
forventes politisk behandlet i april 2014.
Vedtagelse af en frivillighedspolitik. Den politiske behandling af forvaltningens udkast til
en frivillighedspolitik med opdateret tids- og procesplan for dens realisering finder sted i
marts 2014 og under forudsætning af en politisk godkendelse afholdes i april 2014 et
borgermøde om den fremtidige frivillighedspolitik. På baggrund af dette møde udarbejder
forvaltningen det endelige udkast til Dragør Kommunes frivillighedspolitik, der forventes
politisk godkendt i sensommeren 2014.
Dragør Kommunes fremtidige tilslutning til kulturaftalerne i Region Hovedstaden. Da
første kulturaftale mellem Region Hovedstaden og Kulturministeriet blev indgået i 2011
under navnet Kultur Metropol Øresund, valgte Dragør Kommune som en af de få kommuner
i Hovedstadsregionen ikke at tilslutte sig. I forbindelse med evalueringen af det hidtidige
kultursamarbejde og forberedelse af den kommende kulturaftale, bliver det atter aktuelt i
BFK i løbet af formodentligt første halvdel af 2014 at drøfte Dragør Kommunes fremtidige
position i forhold til at deltage i det tværkommunale kultursamarbejde.
Fritidsaktiviteter på Sydstranden. I den politiske konstitueringsaftale ønskes en
undersøgelse af barrierer og muligheder for at placere fritidsaktiviteter på Sydstranden.
Dette arbejde vil forvaltningen påbegynde, så snart det politiske mandat for opgaven er
præciseret.
Fritids- og foreningslivets, samt kulturinstitutionernes deltagelse i realiseringen af den
nye skolereform fra august 2014. Den nye skolereform lægger op til en systematisk
inddragelse af fritids- og foreningslivet og kulturinstitutionerne i skolernes hverdag. Der
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afholdtes i januar 2014 en workshop om den nye skolereform, hvor FOU, og andre
repræsentanter for fritids- og foreningslivet var inviteret til at komme med deres bud på
mulige fremtidige samarbejdsområder.
Videreførelsen af Dragør Bio. Den nuværende ejer og daglige leder, Inge Lindgreen
Poulsen, har meddelt, at hun ønsker at stoppe med biografdriften i løbet af 2014. Inden da
skal videreførelsen af Dragør Bio diskuteres politisk
Udvikling af Naturpark Amager-projektet. Udvalget bliver løbende orienteret om
udviklingen af projekter og Dragør Kommunes deltagelse.
Afholdelse af julemarked i Dragør by december 2014. Julemarkedet i december 2014
skal bygge videre på erfaringen fra december 2013. Kommunens deltagelse i projektet skal
politisk drøftes, herunder kommunens mulighed for at indtage en koordinerende rolle i
afviklingen af markedet og kommunens muligheder for at give økonomisk støtte til
markedets realisering.
Politisk godkendelse af lokale resultataftaler 2014-15 for decentrale institutioner inden
for kultur og fritidsområdet. Museum Amager, Dragør Bibliotekerne, Dragør
Lokalarkiv, Hollænderhallen og Dragør Turistråd. Afholdelse af dialogmøder.

