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Opfølgning på fællesmøde 2019 og orientering om budgetforlig 2020-2023 

Kære forening 

Jeg sender hermed opfølgning på forårets fællesmøde om udvikling af Gladsaxe Kommunes 

idrætsfaciliteter til de foreninger, der har indsendt anlægsønsker. På baggrund af jeres forslag er der 

afholdt et møde i Dialogforum med deltagelse af idrætsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget, 

bestyrelsen i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 

brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, idrætsanlæggenes ledelse samt 

Børne- og Kulturforvaltningen. Her blev alle ønskerne inddelt efter størrelse og prioriteret, og den 

prioriterede liste blev sendt videre til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 

Handlinger 

På baggrund af dialogmødet er der sat gang i flere af jeres projekter. Det drejer sig om renoveringen 

af vintertennisbanen ved Gladsaxe Stadion, slagsportscenter ved Skovbrynet Station samt 

indledende undersøgelse omkring en evt. lukning af Isbanevej. Der er aftalt møde med 361 Kano- 

og Kajakklub om vejledning til deres projekt ’forskønnelse af området ved bådhusene’. 

Kunstgræs på budgettet 

25. september 2019 indgik Byrådet budgetforlig for årene 2020-2023. Der er bl.a. afsat penge til

renovering af kunstgræsbanerne på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion. Vi har fokus på 

ansvarlighed og bæredygtighed, og vi vil gerne undgå brug af gummigranulat på kunstgræsbanerne. 

Derfor vil vi gå forrest i arbejdet med at afprøve alternative infill af banerne. De øvrige 

kunstgræsbaner i kommunen vil blive gennemgået med henblik på yderligere tiltag, der begrænser 

spredning af gummigranulat fra banerne. Gladsaxe Idrætsanlæg har arrangeret en tur til Barsebäck i 

Sverige for interesserede fodboldspillere og ledere for at afprøve en fjerde generation 

kunstgræsbane uden infill med gummigranulat. Erfaringerne fra turen vil indgå i det videre med at 

finde en bæredygtig og miljøvenlig løsning. 

Ny pulje til ændrede brugerbehov på budgettet 

En ny Pulje, som skal imødekomme ændrede brugerbehov, skal bl.a. være med til at tilgodese bl.a. 

jeres ønsker og sikre penge til nødvendige tilpasninger. I 2020 er puljen på 4,7 mio. kr. og fra 2021 

og frem er den på 1,7 mio. kr. om året. 

I 2020 tages udgangspunkt i de ønsker, der er kendt fra processen vedrørende facilitetsudvikling på 

idrætsområdet, og andre kendte ønsker og behov på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. 

Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til en prioriteringsliste for 

2020. Forvaltningen har taget afsæt i prioriteringen af de små og mellemstore projekter på 

idrætsområdet, et behov for lovliggørelse af en konkret foreningsfacilitet samt ønsker i forhold til 

Kulturhuset Telefonfabrikken. 26. november 2019 valgte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at 



følge forvaltningens indstilling. Til den fremsatte prioriteringsliste ønskede udvalget at tilføje 

paddletennis baner, som det sidste ønske. 

Forvaltningen har nu igangsat en konkretisering, kvalificering og prissætning af ønskerne i den 

rækkefølge, de er prioriteret. Der er således ikke sikkerhed for, at alle ønsker på listen vil kunne 

imødekommes inden for det beløb, der er til rådighed i 2020. 

Ønskerne der indgår på listen er: 

1. Bagsværd Roklub – lovliggørelse af bådopbevaringshallen og robassinet

2. Bagsværd Boldklub – udvidelse af kunstgræsarealet ved Bagsværd Stadion

3. Bagsværd Vægtløftningsklub – udvidelse af vægttræningsmulighederne på Bagsværd Stadion

4. Børne- og kulturforvaltningen – Indretning af depot og transport af udstyr i Telefonfabrikken

5. Børne- og Kulturforvaltningen – Synliggørelse-/facadeudsmykning af Telefonfabrikken

6. AB Hovedforening – Renovering af omklædningsfaciliteter

7. AB Hovedforening – LED belysning på tennisbanerne

8. GIF Gymnastik – Udnyttelse af udendørsarealerne ved Gyngemosehallen

9. AB Hovedforening – Omklædningsfaciliteter for U17 og U19

10. Idrætsanlæggene – Adgangs-, opholds- og depotforhold på Blaagaard

11. AB Hovedforening – LED belysning på parkeringspladsen

12. AB Hovedforening – Renovering af tribune ved opvisningsbanen

13. Børne- og Kulturforvaltningen/Idrætsanlæggene – Opgradering af indgangssystemer til skolelokaler

m.v. til borgerne og

14. Bagsværd Tennisklub – Padletennisbaner.

I budgetforliget er der også formuleret et ønske om at sætte gang i en proces, som skal afklare, hvad 

den gamle skøjtehal skal bruges til, når den ikke længere skal bruges som skøjtehal. 

I kan finde hele budgetforliget her: https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/oekonomi 

På mødet den 26. november 2019 besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget også, at der igen i 

2020 skal afholdes et fællesmøde, hvor I kan komme med ønsker til idrætsfaciliteterne i Gladsaxe 

Kommune. Fællesmødet bliver afholdt 20. februar 2020 kl. 19-21 på Bagsværd Stadion. Nærmere 

invitation får alle idrætsforening tilsendt i starten af det nye år. 

Hvis I har behov for sparring eller kvalificering i forbindelse med et projekt, er I altid velkomne til 

at kontakte idrætsanlæggenes administrationen. 

Hvis I vil, kan I også følge med i, hvordan det går med byggeriet af den nye skøjtehal på den nye 

hjemmeside. (Siden er nedlagt.) Her findes alt fra den politiske proces til tidsplaner og 

programoplæg, og I kan se både den nuværende status og den endelige placering og byggefeltet.   

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer om idrætsområdet i Gladsaxe Kommune. 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle. 

Venlig hilsen 

Katrine Skov 
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