
                              Idrætsrådet 

Nyhedsbrev fra Idrætsrådet maj 2018 

Idrætsrådets medlemmer: 
Formand Jørn Jensby (A) 
Hediye Temiz (B) 
Henrik Hertz (C)  
Brian Palmund (V)  
Hans-Carl Evers Hansen (BS72)  
Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)  
Anders Fabild (HIC)  
Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)  
Dorthe Johansen (AIF Håndbold)  

Information fra Idrætsrådet 
Det er en central opgave for idrætsrådets medlemmer og for administrationen, at 
Idrætsrådets aktiviteter, beslutninger og holdninger formidles bredt. 
Derfor har Idrætsrådet på sine møder den 24. april og den 9. maj 2018 besluttet, 
at der udsendes nyhedsbreve til interessenter efter hvert møde i udvalget og efter 
behov.  
Endvidere besluttedes det, at orientere via Albertslund Posten om rådets 
beslutning om bevilling af midler fra initiativpuljen til ”Get2Sport”, jf. nedenfor. 
Idrætsrådets arbejdsgrundlag fremgår af bilag 1. 

Møde i Idrætsrådet - orientering 
Dagsordenen og referaterne fra Idrætsrådets møder kan ses på kommunens 
hjemmeside under Dagsordener og referater. Klik ned og find Idrætsrådet og tryk 
på søg. 

På mødet den 24. april bød formanden velkommen til det nye Idrætsråd og 
skitserede sine planer for arbejdet i Idrætsrådet. Han takkede Lars Toft Simonsen 
for det store arbejde han igennem mange år har lagt i arbejdet for Idrætslivet i 
Albertslund og som formand for Idrætsrådet. 

Formanden understregede, at det er en stor opgave, der ligger foran det nye 

Idrætsråd.  

Han fokuserede på, at rådet som en væsentlig opgave har at sikre, at der 

orienteres løbende og bredt om rådets arbejde på en transparent og overskuelig 

måde, så interesserede kan følge med i rådets kommende arbejde med de 

vigtige sager, der er på rådets dagsorden. 

Tydeliggørelse af Puljer, der kan søges midler fra 

De puljer, der kan søges af Idrætsforeninger m.v. skal tydeliggøres og rådet vil 

løbende arbejde for dette.  

Som bilag 2 vedlægges en oversigt over de puljer, der er til rådighed for byens 

idrætsforeninger, m.v. 

Iværksættelse af arbejdet med ”den 3. hal) 

Formanden nævnte, at arbejdet i Idrætsrådet i første omgang først og fremmest 

drejer sig om at udmønte Budgetaftalens punkt vedrørende opførelsen af den 3. 

hal. 
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I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1,750 mio. kr. til indledende planlægning af 

haludvidelsen på Stadion. Bevægelse og motion har udviklet sig markant siden 

stadionområdet blev til. Det er derfor nødvendigt med en haludvidelse, som kan 

skabe mulighed for, at familier kan dyrke motion sammen, og byens seniorer kan 

bevæge sig og leve et sundt liv.   

Der er yderligere afsat 14 mio. kr. i budget 2019, og 18 mio. kr. i budget 2020. 

Som start på arbejdet med haludvidelsen nedsatte kommunalbestyrelsen på sit 

møde den 8. maj en arbejdsgruppe, der ”hen over sommeren” - som forarbejde 

for arbejdet med den indledende planlægning af den 3. hal - inviterer alle byens 

borgere samt idræts- og foreningslivet til at komme med input til haludvidelsen.  

Resultatet af borgerinddragelsesprocessen vil sammen med Idrætsrådets vision 

for faciliteter, danne afsæt for den indledende planlægning af selve haludvidelsen. 

Arbejdsgruppen, der nu starter arbejdet, får følgende medlemmer:   

Fra forvaltningen      

Idrætsdirektør Ole Lindholdt 

Udviklingskonsulent Julie Kvetny Jakobsen 

Leder af Ejendom, vej og Park Frederik Lerche 

Projektleder Karsten Nygaard 

Idrætsrådets formand deltager i arbejdsgruppen som gennemgående figur. 

 

På Idrætsrådets møde den 9. maj udpegede rådet de 3 foreningsmedlemmer, 

der indgår i Arbejdsgruppen. 

Idrætsrådet udpegede følgende medlemmer af rådet til at indgå i 

arbejdsgruppen: 

Hans-Carl Evers Hansen (BS72) 

Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis) og 

Dorthe Johansen (AIF Håndbold). 

Kommissoriet for arbejdsgruppen vedlægges som bilag 3 

Den gældende Idrætspolitik 

Formanden pegede også på, at den nuværende Idrætspolitik har ”en del år på 

bagen”, hvorfor Idrætsrådet i efteråret bør se på om rådet bør foreslå, at der 

igangsættes et arbejdet med udformning af en ny og tidssvarende Idrætspolitik, 

der tager højde for situationen på Idrætsområdet i dag, og hvilke mål der skal 

sigtes efter.  

Der vil blive orienteret nærmere om dette arbejde sidst på året. 
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På det første møde i Idrætsrådet den 24. april – efterfulgt af et møde den 9. maj 

behandlede rådet her ud over bl.a. 

a. Bevilgede administrationstilskud til de foreninger, der havde ansøgt, med 
følgende beløb ud af de til rådighed værende 100.000,- kr.: 
BS72 tildelt   12.896,- kr. 
AIF Svømning tildelt  13.255,88 
AIF Tennis tildelt    2.203,03 
AIF Senioridræt tildelt   5.820,00 
ALOT tildelt      3.892,73 
AIF-Håndbold tildelt  16.322,00  
HIC tildelt  17.019,00 
Albertslund Golfklub tildelt 28.591,36 
 

b. Bevilgede 18.000,- kr. til afviklingen af Fodboldskolen 2018.  
AIF fodbold, BS 72 og HIC søgte om tilskud til i fællesskab at afvikle 
fodboldskole for drenge og piger i uge 28 på Albertslund Stadion.  

 

c. Bevilgede 100.000,- kr. til ”Get2Sport” 
AIF fodbold, BS72 og Albertslund Taekwondo ønsker at indgå partnerskab 
mellem Danmark Idrætsforbund og Albertslund Kommune om DIF 
Get2sport projekt.  
Hovedformålet med DIF Get2sport er at styrke de frivillige idrætsforeninger i 
de mest udsatte boligområder, så de står bedst muligt rustet til at kunne 
rumme og fastholde områdets børn og unge.   

DIF get2sport og Albertslund Kommune har gennem de sidste 9 år 
samarbejdet om tiltag af mindre grad i både AIF og BS72. 2017 har der 
konkret været etableret en deltidsstilling med fokus på at aflaste og 
opkvalificere AIF ungdom. Dette tiltag har styrket foreningen i deres 
ungdomsarbejde og har givet mulighed for genetablering af et tilbud for 
piger. 

Danmarks Idrætsforbund har med midler fra satspuljen mulighed for at 
bidrage økonomisk med at skaber mulighed for et partnerskab mellem DIF 
get2sport og Albertslund Kommune hvor Danmarks Idrætsforbund bidrager 
med et økonomisk tilskud samt konsulentbistand og hvor Albertslund 
Kommune er medfinansierende. 

Partnerskabet vil konkret betyde, at der kan ansættes en konsulent, der har 
til opgave at opkvalificere flere foreninger i Albertslund Kommune. Følgende 
foreninger er i første omgang udvalgt: AIF fodbold, BS 72 samt Albertslund 
Taekwondo klub. 

AIF fodbold, BS 72 samt Albertslund Taekwondo klub søger med baggrund 
i ovenstående 100.000 kr. fra initiativpuljen til tilskud til ansættelse af 
fuldtidsmedarbejder. 

Såfremt projektet opnår de nødvendige yderligere midler fra DIF vil 
Idrætsrådet komme med en nærmere orientering i Albertslund Posten og 

https://albertslund.dk/


                              Idrætsrådet 

AIF fodbold, BS 72 samt Albertslund Taekwondo klub vil i samarbejde søge 
at nyttiggøre projektet for andre Idrætsforeninger.  

d. Endvidere behandlede Idrætsrådet tildeling af haltider for perioden 
september 2018 og 2 år frem og traf en endelig beslutning om fordelingen. 
Haltiderne vil snarest blive udmeld fra Stadion. 

e. Endelig udpegede Idrætsrådet Dorthe Johansen, som repræsentant for 
Idrætsrådet i Sundhedsrådet.  

De bedste hilsner på Idrætsrådets vegne 
Jørn Jensby 
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      Bilag 1 
Arbejdsgrundlag for Idrætsrådet i Albertslund Kommune. 
 
Arbejdsgrundlag for Idrætsrådet i Albertslund Kommune. 
Dette er arbejdsgrundlaget for Idrætsrådet i Albertslund Kommune. 
Arbejdsgrundlaget skitserer rollefordeling og opgaver før, under og efter de 
enkelte møder. Samtidig præciserer arbejdsgrundlaget rollefordelingen mellem 
de valgte idrætsrådsmedlemmer og administrationen i Albertslund Kommune. 
 
1. Idrætsrådets arbejdsfelt 
Idrætsrådet i Albertslund Kommune er nedsat som et § 35, stk. 2.-udvalg i 
henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Nedenfor er Idrætsrådets 
kompetence i forhold til kommunens generelle styrelsesvedtægt oplistet. 
 
Beslutningskompetence 
Rådet har fra Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse fået delegeret 
selvstændig beslutningskompetence til at uddele rejsetilskud til 
idrætsforeninger, administrationstilskud, godkendelse af nye idrætsforeninger 
samt elitetilskud. Derudover godkender idrætsrådet i samarbejde med 
folkeoplysningsudvalget fordeling af midler fra Initiativpuljen og godkender 
fordeling af lokaler og udendørsanlæg til kommunens foreninger. 
 
Høringsret 
Idrætsrådet er endvidere høringspart i alle sager, der berører idræt og 
bevægelse, både i relation til foreningsidrætten, den selvorganiserede idræt og 
idræt i den kommunale drift, f.eks. på daginstitutionsområdet, folkeskolen mv. 
Idrætsrådet ønsker i særlig grad involvering i forhold til børne- og 
undervisningsområdet, sundhed- og forebyggelse og socialområdet. 
Idrætsrådet er ligeledes høringsberettigede i forhold til budgetspørgsmål, der 
vedrører idrætten. 
 
Rådgivning 
Idrætsrådet er rådgivende i forhold til projekter og arbejder med relation til idræt 
og bevægelse i alle dele af den kommunale administration. 
 
Initiativret 
Idrætsrådet medlemmer kan selv rejse sager til behandling i Idrætsrådet. 
Rådets medlemmer skal i det tilfælde rette henvendelse til administration eller 
formand. 
2. Idrætsrådets arbejdsform 
Idrætsrådet holder mindst fire årlige møder. Møderne forberedes i samarbejde 
mellem administrationen og formanden. 
Idrætsrådets dagsorden består af både formelle beslutningspunkter, i forhold til 
rådets beslutningskompetence, samt punkter hvor idrætsrådet forventes at 
deltage i idéudvikling og kvalificering af igangværende arbejde. 
 
3. Idrætsrådets samarbejdsrelationer og kommunikation 
Idrætsrådet varetager interesserne for alle kommunens idrætsforeninger såvel 
som for den selvorganiserede idræt. Derfor har idrætsrådets 
beslutninger og drøftelser interesse, både blandt kommunens foreninger i 
særdeleshed og borgere i almindelighed. Derfor er det en central opgave for 
idrætsrådets medlemmer og for administrationen at Idrætsrådet aktiviteter, 
beslutninger og holdninger formidles bredt. 
 
Kommunikation i forbindelse med mødeafvikling 
Før mødet - Dagsordenen udsendes til idrætsrådets medlemmer senest en 
uge før hvert møde. Dette giver mulighed for at dagsordenen kan drøftes 
blandt kommunens foreninger, hvis de foreningsvalgte medlemmer ønsker det. 
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I nogen tilfælde kan enkelte bilag dog efterudsendes til den sædvanlige 
udvalgsdeadline på 8 dage, hvis det skal passe med den øvrige politiske 
mødekalender. 
Efter hvert møde sendes ligeledes en mail med mødets beslutninger, samt link 
til referatet. 
 
Pressemeddelelser 
I særligt vigtige sager kan det på møderne besluttes, at der skal udarbejdes en 
meddelelse til Albertslund Posten eller at der tages kontakt med henblik på at få 
skrevet en redaktionel artikel. 
 
Foreningsvalgte 
Idrætsrådets foreningsvalgte medlemmer kan kontakte formand 
og administrationen for at få sager på dagsorden og/eller 
drøfte andre sager eller problemstillinger i forbindelse med Idrætsrådets. 
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      Bilag 2 
 

Oversigt over søgbare puljer og muligheder for tilskud på KFs område 
 
Tilskud til Eliteidræt 
Foreninger der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har 
udmærket sig på eliteniveau, og som bor i Albertslund kan søge om tilskud til 
projekter og initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. (f.eks. 
udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, udgifter til udstyr/rekvisitter, 
træningsophold m.m.). 
Idrætsgrene der er fuldgyldige medlemmer i Danmarks Idræts Forbund, og hvor 
fysisk aktivitet/præcision er det væsentligste element i aktiviteten kan søge. 
Hvilket niveau kan søge? 
I seniorrækker bedømmes niveau efter rangliste/turneringsplacering. Her 
kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog 
vurderes det relative niveau, dvs. at et lavere niveau kan accepteres indenfor 
de mest kompetitive idrætsgrene, og et højere niveau kan kræves af de mindst 
kompetitive. 
I talentudviklingsprojekter bedømmes udøvernes potentiale (udtalelse fra 
fagpersoner, specialforbund el. lign.) samt projektets udviklingspotentiale. 
Projekter, der er forankret i lokale foreninger, har fortrinsret. 
Der kan søges tilskud til udgifter, der har en direkte relation til aktiviteten f.eks. 
rejser, startgebyr, materiel, træneromkostninger m.m. 
Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud. Idrætsudøvere, 
som ikke er tilknyttet en forening i Albertslund, kan kun modtage tilskud, hvis 
det ikke er muligt at dyrke idrætsgrenen på eliteniveau i Albertslund. 
 
Medlemstilskud 
Puljen til medlemstilskud fordeles til godkendte foreninger med medlemmer fra 
0-24 år. Fordelingen sker efter model vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014. 
Alle foreninger, der får medlemstilskud fra Albertslund kommune, skal hvert år 
aflevere foreningens tilskudsregnskab, en årsberetning og en erklæring om 
indhentning af børneattester. 
 
Lokaletilskud 
Godkendte foreninger kan søge om lokaletilskud.Der ydes ikke tilskud, hvis der 
kan anvises et egnet offentligt lokale. 
Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes 
af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. 
Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til leje af lokaler, haller og 
lejrpladser. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af 
tilskuddet. 
Tilskuddet ydes til de angivne driftsudgifter jvf. folkeoplysningsloven 
Sammen med ansøgningen om lokaletilskud skal foreningen aflevere en 
opgørelse over det forventede timeforbrug i de lokaler, der søges tilskud til. 
Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitets-timetal 
Der kan maksimalt ydes tilskud som beskrevet i bekendtgørelsen §21 stk. 1 og 
2. Dette loft gælder ikke for spejderorganisationerne. 
 
Administrationstilskud 
Administrationstilskud kan søges af foreninger med et samlet antal medlemmer 
på over 150. (Jf. beslutning på Idrætsrådets møde den 1/12 2016) 
Administrationstilskud kan søges til: 
· Udgifter til computerprogrammer - fx. medlemshåndteringssystemer 
· Udgifter til telefon- eller internetforbindelser 
· Kontorartikler. F.eks. printer, scanner, papir 
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Sammen med ansøgningen om administrationstilskud fremsendes opgørelse 
over medlemstal og bilag for afholdte udgifter. 
 
Tilskud til træner- og lederuddannelse 
Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om 
tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere. 
Man kan få dækket 75% af afgiften til kurset. Der gives kun tilskud til kurser, 
som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til 
(billigste offentlige) transport til og fra kurset. 
Til kurser, der holdes lokalt, gives der 100% tilskud. 
Hver træner/leder kan højst få 5.000 kroner i alt i tilskud om året. 
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for udgifterne, kvittering for 
betalt kursusafgift og dokumentation for transportudgifterne. 
 
Initiativpuljen 
Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet ser gerne, at der sættes nye initiativer i 
gang i foreningerne. Fx kan flere gå sammen om et nyt initiativ, eller foreninger 
kan tage kontakt til skoler, fritidsklubber eller andre institutioner. 
Initiativerne kan f.eks. være: 
- Ansættelse af aflastende medarbejder i forhold til arbejdet med særlige 
grupper 
- Samarbejde mellem foreninger om udvikling af nye tilbud 
- Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner 
I vurderingen af ansøgninger gælder, at 
- Initiativer for børn og unge prioriteres højest 
- At initiativets chance for succes er realistisk 
- At foreningen har de fornødne træner/leder ressourcer til at gennemføre 
initiativet 
Ansøgninger til initiativpuljen vurdes løbende over året af Idrætsrådet eller 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter 
Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til 
rejse- og venskabsbyaktiviteter. 
Alle ansøgninger vurderes konkret efter disse kriterier: 
- Styrker udvekslingen personlige kontakter ? 
- Styrker udvekslingen indsigten i andre kulturer ? 
- Drejer udvekslingen sig om faglig aktivitet (faglighed forstået som 
undervisning, idræts-, spejder- eller anden foreningsbaseret aktivitet) 
Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan desuden søge om 
tilskud til internationale aktiviteter med et folkeoplysende formål. 
Der skal foreligge en skriftlig aftale/invitation, før der kan gives tilskud 
 
Albertslund deltager - Pulje for socialt udsatte 
Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for 
at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social baggrund og 
økonomisk formåen. 
Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader udgifter til kontingenter, udstyr, 
ture mv. i forbindelse med foreningsdeltagelse, er berettiget til at søge om 
støtte. 
Ansøgningen skal dog foregå gennem en godkendt folkeoplysende forening. 
Som privatperson, skal man derfor tage kontakt til sin lokale forening, hvis man 
ønsker støtte. 
Støtten kan gives til: 
- hel eller delvis betaling af foreningskontingent 
- Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreningen eller enkeltpersoner 
- Hel eller delvis dækning af transportomkostninger, deltagergebyr mv. i 
forbindelse med sportsstævner eller sommerlejre mv 
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Tilskud til kulturelle formål 
Én gang om året (i december) kan foreninger eller andre grupper af borgere 
søge om tilskud til kulturelle arrangementer eller drift af kulturel virksomhed. 
Ansøgningsfristen bliver annonceret i AlbertslundPosten. 
Der kan gives tilskud til drift af fx kor, kunstforeninger og lignende. Der skal 
være et kulturelt indhold i aktiviteterne, og dette indhold skal i løbet af året 
gøres tilgængeligt for et bredere publikum f.eks. i form af koncerter, udstillinger 
eller lignende. 
Der kan også gives tilskud til arrangementer med et kulturelt indhold. Det 
kræves, at arrangementet er åbent for publikum. 
Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt og prioriteret i forhold til den 
samlede mængde ansøgninger. 
 
Tilskud til arrangementer 
Tilskuddet kan søges løbende over året til kulturelle arrangementer, der er åbne 
for offentligheden - efter en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning. Der kan 
kun søges til arrangementer fra denne pulje. 
Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt og prioriteret i forhold til puljens 
størrelse. 
 
Tilskud fra Kultur- & Fritidsudvalget – Udvalgets disponible midler, 
Betingelser for at kunne modtage tilskud fra puljen er, der skal være et 
folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, såsom 
sang, dans, litteratur, billedkunst, musik, kulturarv, lyskunst, elektronisk kunst 
eller hybride kunstformer. 
Tilskud kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, og der 
prioriteres især projekter og arrangementer, som er nyskabende. Der gives ikke 
tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt indhold. 
Ved tilskud til arrangementer er offentlig adgang en forudsætning, men der kan 
også opnås tilskud til målgrupperettede arrangementer (børn, unge, ældre mv.). 
Der må gerne tages entre til arrangementerne, som skal finde sted i Albertslund 
Kommune. 
Arrangementer, der opnår tilskud, skal annonceres offentligt, f.eks. i 
AlbertslundPosten, plakater, hjemmesider e.lign., og både arrangementer, 
aktiviteter og projekter skal gøres offentligt tilgængelig med kommunikation på 
forskellig vis. 
Projekter og arrangementer, der har medfinansiering fra anden side, har 
fortrinsret. 
Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende projekt eller arrangement, skal 
projektet eller arrangementet hvert år indeholde et nyskabende element. Tilskud 
kan kun opnås én gang årligt til samme arrangement. 
Der gives ikke driftstilskud fra denne pulje, og der gives ikke støtte til 
kommercielle aktiviteter, og aktiviteten eller arrangementet må som 
udgangspunkt ikke give overskud. 
Der gives ikke støtte til allerede igangværende eller afsluttede projekter. 
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Bilag 3 

 
 
 

Kommissorium for brugerinddragelse samt arbejdsgruppe i Idrætsrådet i 
forbindelse med haludvidelse på Stadion. 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1,750 mio. kr. til programmering af 
haludvidelse på Stadion. Bevægelse og motion har udviklet sig markant siden 
stadionområdet blev til. Det er derfor nødvendigt med en haludvidelse, som kan 
skabe mulighed for, at familier kan dyrke motion sammen, og byens seniorer 
kan bevæge sig og leve et sundt liv. 
Der er yderligere afsat 14 mio. kr. i budget 2019 og 18 mio. kr. i budget 2020. 
Brugerinddragelse 
Som forarbejde for arbejdet med programmeringen inviteres alle byens borgere 
samt idræts- og foreningslivet til at komme med input til haludvidelsen. 
Outputtet af borgerinddragelsesprocessen vil sammen med Idrætsrådets vision 
for faciliteter danne afsæt for programmeringen af haludvidelsen. 
Nedsættelse af styregruppe og arbejdsgruppe 
Som ansvarlig for processen nedsættes en styregruppe bestånde af en direktør 
og to chefer for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. 
Til at arbejde med programmering af haludvidelsen nedsættes der en 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra afdelingerne for Kultur & Fritid samt 
Miljø & Teknik: 
• Idrætsdirektør Ole Lindholdt, 
• Udviklingskonsulent Julie Kvetny Jakobsen, 
• Leder af Ejendom, Vej & Park Frederik Lerche 
• Projektleder Karsten Nygaard 
Idrætsrådets formand deltager i arbejdsgruppen som gennemgående figur. 
Derudover udpeger Idrætsrådet 3 repræsentanter til arbejdsgruppen enten 
blandt udvalgets egne medlemmer eller blandt medlemmer i foreningslivet. 
Arbejdsgruppens leverance 
Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesessen og 
Idrætsrådets arbejde udarbejde materiale, som rådgivere kan tage 
udgangspunkt i ved programmeringen af haludvidelsen. Materialet vil blive 
forelagt Kultur- & Fritidsudvalget, Idrætsrådet og Kommunalbestyrelsen 
Tidsplan 
Nedsættelse af arbejdsgruppe April 2018 
Borgerinddragende proces Maj/juni 2018 
Resultat af arbejdsgruppens arbejde 
forlægges KFU og IR 
August/september 2018 

https://albertslund.dk/

