
                              Idrætsrådet 

Idrætsrådets nyhedsbrev nr. 2 – 2018, september.  

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) 
 
Forvaltningen: 
Ole Lindholdt, Direktør for Albertslund Idrætsanlæg 
Julie Kvetny Jakobsen – Sekretær for Idrætsrådet.  

Information fra Idrætsrådet 
Det er en central opgave for idrætsrådets medlemmer og for administrationen, at Idræts-
rådets aktiviteter, beslutninger og holdninger formidles bredt, så interesserede kan følge 
med i rådets kommende arbejde med de vigtige sager, der er på rådets dagsorden. 
 
Derfor har Idrætsrådet besluttet, at der udsendes nyhedsbreve til interessenter efter hvert 
møde i udvalget og efter behov.  
Dagsordner, rådets sammensætning, mødeplan fremgår af kommunens hjemmeside. 

Idrætsrådets opgaver er nærmere beskrevet i Bilag 1. 

Dette er det 2. Nyhedsbrev i 2018. 

Idrætsrådets møde den 6. september. 

Idrætsrådet holdt sit 2. ordinære møde i 2018, den 6. september. 

 

Et væsentligt emne var arbejdet med den ”3. hal”, der også er omtalt i Idrætsrådets 

Nyhedsbrev nr. 1 – 2018, som kan læses på kommunens hjemmeside. 

Rådet konstaterede med tilfredshed, at arbejdsgruppen for borgerinddragelse i halbygge-

riet er kommet så langt i arbejdet, at der nu er indbudt til det 1. borgermøde om halpro-

jektet den 27. september. 

Er du interesseret i at bidrage til processen, skal du møde op til borgermøde den 
27. september 2018. kl. 18.00 – 20.00 på Albertslund Stadion. 
Her vil projektets rammer blive præsenteret og det vil herefter være muligt at komme 
med kommentarer og ønsker. 
Ønsker du at deltage i mødet, skal du tilmelde dig til borgermødet senest den 20. sep-
tember på jvj@albertslund.dk. 

https://albertslund.dk/
https://albertslund.dk/borger/kultur-og-fritid/haludvidelse-paa-stadion/
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Du er også velkommen til at sende arbejdsgruppen et skriftlig bidrag med ønsker til 
hallens funktion, indretning, støttefunktioner (omklædningsrum, depoter etc.). Bidraget 
sendes til jvj@albertslund.dk senest den 20. september. 
 
Principper for fordeling af baner og haltider 
Albertslund Futsal har rettet henvendelse til Idrætsrådet om tildelte haltider.  
På baggrund af henvendelsen besluttede Idrætsrådet, at nedsætte en arbejdsgruppe, 

som skal gennemgå principperne for tildeling af haller og baner. Hvis gennemgangen 

skulle føre til, at principperne ændres, vil en eventuel ændring først træde i kraft ved 

næste fordeling af haller og baner. 

Arbejdsgruppen starter sit arbejde i april næste år og afslutter det i oktober 2019.  

Med hensyn til de ønsker om justerede haltider, der er fremført af Albertslund Futsal, vil 

Albertslund Idrætsanlæg kontakt foreningen, hvis der skulle komme ledige tider, som 

passer til Albertslund Futsals behov.  

Handleplan for Idrætsstrategi 

På mødet den 26. april pegede rådet på, at den nuværende Idrætspolitik har ”en del år på 

bagen”, hvorfor rådet i efteråret bør gøre en status på den nuværende idrætspolitik, der 

gælder fra 2012 – 2020.  

 

Idrætsrådet fik på mødet den 6. september en orientering om status på arbejdet med 

kommunens Idrætspolitik og -strategi. 

I den kommende periode frem til 2020 valgte Idrætsrådet, på baggrund af orienteringen, 

at der skal fokuseres på:  

Sundhed og fritidsvaner: 
 Det skal være attraktivt at bruge sin fritid på frivilligt arbejde i idrætsforeninger.  

  
Forebyggelse og børns trivsel: 
 Frafaldet af børn i foreningslivet skal mindskes, og initiativer, der fastholder og øger 

deltagelse, skal efterstræbes.  
 

I forlængelse heraf besluttede Idrætsrådet tillige, at der i arbejdet med Idrætsstrategien 
sættes fokus både på fastholdelse og rekruttering af medlemmer til foreningerne, en 
styrkelse af samarbejdet på tværs af Idrætsforeninger, hvor foreningsarbejdet og 
foreningsledelsen sættes på dagsordenen.   
Endvidere skal der arbejdes på en styrket kommunikation til borgerne om de Idrætstilbud, 
som byens Idrætsforeninger stiller til rådighed.  
Rådet vil opmærksomt følge det nyligt iværksatte arbejde med en ny sundhedspolitik for 
kommunen. 
 
Ny model for medlemstilskud 
Rådet udtalte sig som høringsberettiget i forvaltningens forslag til ny model for medlems-
tilskud. 
Modellen er tidligere behandlet og drøftet i Idrætsrådet, Kultur- og Fritidsudvalget og i 
Folkeoplysningsudvalget. 
Bl.a. på den baggrund bakkede rådet op om Folkeoplysningsudvalgets beslutning, hvor 
der peges på model 1 og ønskes en evaluering efter 2 år.  
 
Ansøgning om midler til finansiering af Get2Sport projekt 
Idrætsrådet bevilligede på mødet den 26. april 2018 100.000 kr. fra Initiativpuljen som et 
delbidrag til et Get2Sport projekt.  

https://albertslund.dk/
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Projektet skal foregå som et samarbejde mellem DIF, Albertslund Kommune og forenin-
gerne AIF Fodbold, BS 72 og Albertslund Taekwondo og har til formål at fastholde og 
rekruttere børn og unge fra udsatte boligområder. 
Da der, hvis projektet skal realiseres, skal findes yderligere 125.000,- kr. søger de 3 fore-
ninger bag projektet derfor Albertslund Kommune om 125.000 kr. til projektets andet år - 
år 2019. Tanken er her, at de resterende 125.000,- kr. kommer til at indgå i kommunens 
igangværende budgetforhandlinger. 
Idrætsrådet tilsluttede sig, at ansøgningen fra AIF Fodbold, BS 72 og Albertslund 
Taekwondo oversendes til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. 
 
Ny Pulje til bevægelsesaktiviteter for ældre 
Kommunalbestyrelsen har netop afsat en pulje på 50.000 kr. til at afhjælpe udgifterne ved 
særligt dyre bevægelsesaktiviteter, hvor ældre medborgere er målgruppen.  

Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger i Albertslund.  
Puljen kan søges ved at udfylde ansøgningsskemaet https://albertslund.dk/borger/kultur-
og-fritid/puljer-og-tilskud/.  
Deadline for at søge er den 1.oktober. Ansøgningen sendes til: jvj@albertslund.dk  
Der kan maksimalt søges om støtte for 15.000 kr. pr. forening. 

De puljer, der i øvrigt kan søges om tilskud fra, fremgår af bilag 2 til Nyhedsbrev nr. 1 - 

2018 

De bedste hilsner på Idrætsrådets vegne 
Jørn Jensby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://albertslund.dk/


                              Idrætsrådet 

      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 

https://albertslund.dk/
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uge før hvert møde. Dette giver mulighed for at dagsordenen kan drøftes 
blandt kommunens foreninger, hvis de foreningsvalgte medlemmer ønsker det. 
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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