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Idrætsrådets Nyhedsbrev nr. 3 – juni 2019 
 

Information fra Idrætsrådet 

Det er en central opgave for idrætsrådets medlemmer og for administrationen, at Idrætsrådets aktiviteter, 
beslutninger og holdninger formidles bredt, så interesserede kan følge med i rådets kommende arbejde med de 
vigtige sager, der er på rådets dagsorden. 
 
Idrætsrådets opgaver fremgår bl. a. af bilag 1 til Nyhedsbrev nr. 1 – 2019. 

Dette er det 3. Nyhedsbrev i 2019. 
Rådet afholdt sit 3. møde i år, tirsdag den 4. juni.  
Husk at I altid kan følge Idrætsrådets arbejde på kommunens hjemmeside, hvor dagsorden og senere referat altid vil 
fremgå. 

Hovedpunkter på mødet den 4. juni 
Rådet havde en fyldig og vigtig dagsorden foran sig, der bl.a. indeholdt 

• Præsentation af status i Projektet Get2Sport. 

• Godkendelse af en ny folkeoplysende forening 

• Ansøgninger til Initiativpuljen 

• Oplæg til nye fordelingskriterier for tildeling af idrætsfaciliteter 

• Drøftelse af samarbejde på tværs af foreninger 

• Forslag om justering af kriterier for træner- og ledertilskud 

• Høring om fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester skole 

• Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige 

• Haludvidelsen på stadion 

• Ønske fra Rådet om at blive hørt og planerne for placering af AMC på stadionområdet. 

• Salling Fondene donerer via Føtex udendørs fitness-bane til Idrætsanlægget 
 

Læs nærmere nedenfor. 
 

Status i Projektet Get2Sport 

AIF fodbold, BS72 og Albertslund Taekwondo er indgået i et partnerskab mellem Danmark Idrætsforbund og 
Albertslund Kommune, således at Get2sport projektet kunne etableres i Albertslund. 
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.   
Projektet er nu i gang og konsulent Leila Holme er daglig leder for projektet. 
På Idrætsrådets møde den 4. juni orienterede Leila Holme og DIF konsulent Lars Kruse om status for Get2Sport 
indsatsen i Albertslund Kommune. 
Orienteringen vedlægges som bilag 1.  
Idrætsrådet tog godt imod præsentationen der viste, at arbejdet med at styrke de frivillige idrætsforeninger i udsatte 
boligområder er godt i gang i et fint samarbejde med AIF fodbold, BS72 og Albertslund Taekwondo. 
Rådet lagde i den forbindelse vægt på vigtigheden af at dele viden og gode erfaringer med kommunens øvrige 
idrætsforeninger. 
Idrætsrådet følger løbende projektet. 

https://albertslund.dk/
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Velkommen til FIOV Dartklub 

Idrætsrådet har til opgave at godkende ansøgninger fra nye idrætsforeninger i henhold til Folkeoplysningslovens 
bestemmelser. 
Der var på mødet en ansøgning fra FIOV Dartklub om kommunal godkendelse. 
 
Idrætsrådet godkendte FIOV som folkeoplysende forening. 
 

Ansøgninger om midler fra Initiativpuljen 

Rådet behandlede 2 ansøgninger om midler fra Initiativpuljen 
Det drejede sig om en ansøgning fra Albertslund Taekwondo om tilskud til indkøb af udstyr hhv. en ansøgning fra AIF 
fodbold, BS 72 og HIC om tilskud til afholdelse af fodboldskole. 
I begge tilfælde var der tale om ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne for at bevilge midler fra Initiativpuljen, 
hvorfor Rådet ikke kunne tiltræde, at der ydes midler fra Initiativpuljen til de nævnte formål. 
 

Oplæg til nye fordelingskriterier for tildeling af idrætsfaciliteter. 
Idrætsrådet nedsatte i efteråret 2018 en arbejdsgruppe der skulle komme med oplæg til nye kriterier for tildeling af 
faciliteter til foreningerne. 
Arbejdsgruppens forslag, der blev tiltrådt af Rådet, vil blive præsenteret for interesserede foreninger og borgere på et 
Borgermøde den 4. september 2019. 
 
I udarbejdelsen af kriterierne har arbejdsgruppen lagt vægt på, at folkeoplysningslovens bestemmelser overholdes, så 
børn og unge under 25 prioriteres først, når lokaler og udendørsanlæg tildeles. Herefter er kriterierne udarbejdet ud 
fra præmissen om at faciliteter til foreninger er en knap ressource i Albertslund kommune, både når det gælder tider i 
undervisningslokaler, i idrætsfaciliteter og på udendørsanlæg. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at prioritere 
etablerede foreninger før nye foreninger, når tiderne fordeles, medmindre der er tale om en ny aktivitet, som f.eks. en 
ny idrætsgren, hvor nye- og etablerede foreninger sidestilles.  
Denne prioritering foretages for at værne om velfungerende foreninger ved at sikre, at aktivitet og udvikling kan 
foregå kontinuerligt. Samtidig ønskes der ikke knopskydning af foreninger, som tilbyder de samme aktiviteter, og 
dermed kæmper om de samme medlemmer og de samme frivillige. I kriterierne skærpes foreningernes pligt til at 
afmelde tider som ikke bliver brugt, så andre foreninger kan få glæde af dem. Der arbejdes forsat med en 
fordelingsperiode på 2 år, da denne tidsramme fungerer godt både for foreninger og for administrationen. 
Vel mødt til Borgermødet den 4. september. Der vil forud for mødet blive udsendt materiale om fordelingskriterierne, 
oplysning om mødetidspunkt m.v.  
 
Resultatet af Borgermødet i september vil indgå i arbejdsgruppens videre arbejde med forslag til kriterier for tildeling 
af faciliteter.  
Den videre gang er herefter godkendelse i Idrætsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget m.v. 
 

Forarbejde for udarbejdelse af ny Idrætsstrategi 
På et tidligere møde i Idrætsrådet valgte rådet, som led i det kommende arbejde med en ny Idrætsstrategi, at sætte 
fokus på følgende 3 områder: 
 
Fastholdelse og rekruttering 
Samarbejde på tværs af foreninger om foreningsledelse 
Styrket kommunikation om idrætstilbud 
 
På Idrætsrådets møde den 4. juni drøftedes emnet: "Samarbejde på tværs af 
foreninger om foreningsledelse". 
Temadrøftelserne vil foregå hen over 2019. 
På Idrætsrådets møde i december 2019 vil der blive udarbejdet en procesplan for arbejdet med den nye 
idrætsstrategi, som i slutningen af 2020 vil blive behandlet i Kultur- & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

https://albertslund.dk/
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Kriterier for træner- og ledertilskud 

Rådet behandlede et forslag om ændring af kriterierne for tildeling af tilskud til kurser for trænere og ledere. 
I dag gives et maksimum på 800,- kr. pr. deltager ved kurser, der afholdes lokalt. 
Dette maksimum gør det svært for foreningerne at finansiere kurser lokalt, hvorfor foreningerne tvinges til at vælge 
eksterne kurser. Her er tilskuddet pr. træner/leder maksimalt 5.000,- kr. pr. år. 
Da flere Idrætsforbund nu tilbyder at afholde kurser lokalt fandt Idrætsrådet det hensigtsmæssigt, at det nuværende 
maxi-beløb på 800 kr. pr. deltager ved kurser, der afholdes lokalt, fjernes, så foreningerne kan vælge at holde kurserne 
lokalt, selvom prisen pr. deltager overstiger kr. 800,00.  
Det maximale tilskud på 5.000 kr. pr træner/leder til uddannelse pr. år bibeholdes. 
 

Høring om fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester skole  

Herstedvester svømmehal har siden lukningen i 2009 ligget ubenyttet hen.  
Et konsulentfirma har nu udarbejdet er idekatalog med 5 scenarier til bygningens anvendelse og den forbundne 
økonomi. 
Idrætsrådet er anmodet om høringssvar.  
 
Af høringssvaret fra Idrætsrådet fremgår følgende: 
Idrætsrådet ønsker indledningsvis først at påpege, at Rådet er tilhængere af, at den samlede kapacitet af 
idrætsfaciliteter i kommunen udvides, særligt når man tager i betragtning, at befolkningsfremskrivninger for 
kommunen peger på en væsentlig stigning i antallet af borgere og dermed også et stigende pres på kommunens 
faciliteter. Samtidig ønsker Rådet dernæst at påpege, at det i forbindelse med udformningen af kommunens 
idrætspolitik tidligere er blevet besluttet, at Albertslund stadion er centrum for idrætten i kommunen og derfor også 
stedet, hvor kommunen investerer midler i udbygningen af faciliteterne. I det perspektiv undrer Idrætsrådet sig over, 
at man lægger op til at investere et betragteligt millionbeløb relativt tæt på stadion i en situation, hvor det er planlagt 
at udbygge stadion. Spørgsmålet er, om man, såfremt man har pengene til at udvide den generelle halkapacitet i 
kommunen, ikke vil kunne få mere idræt for pengene ved i stedet at udvide udbygningen af stadionområdet 
yderligere. Det kan i den sammenhæng ende som relativt dyre kvadratmeter.  
Såfremt det viser sig, at kommunen ikke kan finde penge til, hverken at gøre svømmehallen funktionsdygtig igen som 
svømmehal, eller til at bygge en af de foreslåede haller, støtter Idrætsrådet forslaget om at fjerne den eksisterende 
svømmehal og i stedet anlægge eksempelvis et område, som vil gøre det muligt for kommunens borgere, herunder 
ikke mindst børn og unge, eksempelvis at køre på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul. Et sådan område vil kunne 
bruges af den selvorganiserede idræt og dermed aktivere en gruppe af borgere, som i dag ikke har et egentligt område 
i kommunen.  

 

Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige 

Idrætsrådet blev hørt om forslag til nyt koncept for rammerne for uddeling af priser til foreninger og frivillige. 
Ideen er at samle fejringen af de frivillige oplysende foreninger i én stor årlig begivenhed, der afholdes i november. 
Her hylder kommunen sine frivillige og de foreningsmedlemmer, der har vundet mesterskaber, eller på anden måde 
har gjort sig positivt bemærket. 
 
Idrætsrådet bakker op om det nye koncept, da Rådet ønsker at kommunens trænere, ledere, idrætsudøvere bliver 
fejret endnu mere end hidtil for deres indsatser. 
 
 
 

 
Arbejdet med den 3. hal  
 

https://albertslund.dk/
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Der er i tidligere nyhedsbreve orienteret om arbejdet med den 3. hal. 
Sagen er nu så langt, at processen forud for udbuddet i totalentreprise nu er gået i gang med BBP arkitekter som 
rådgivere.  
Hallen forventes nu at står færdig til ibrugtagen juni 2021.  
 

AMC eventuelle placering på Albertslund Idrætsanlægs arealer 

Rådet reagerede på mødet den 4. juni om forslaget om at placere AMC på stadions arealer. 
Rådet anmodede i den forbindelse om at blive hørt i sagen. 
 

Salling Fondene donerer via føtex udendørs fitness-bane til Albertslund Idrætsanlæg  

Forvaltningen orienterede Rådet om forløbet af processen, der nu har medført, at Salling Fondene giver en donation 
til en ny Fitnessbane rundt om de 4 første fodboldbaner med 8 – 10 fitnessstationer med 100 meters mellemrum. 
Banen forventes indviet i september 2019. 
 
 
     4. juni 2019/ Jørn Jensby 
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