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Status på anlægsønsker 2021 
 

Med ønsket om et godt nytår sender jeg denne opdatering på facilitetsønsker 2021 og 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets udmøntning af puljen til ændrede brugerbehov 2021, til 

alle foreninger, kulturinstitutioner m.fl. indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets 

område. Alt omkring udviklingspuljen og puljen til ændrede brugerbehov kan læses på 

 

Facilitetsønsker 2021, Udviklingsplanen idræt 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har igen i 2020 indhentet idrætsforeningers og andre 

initiativtageres ønsker til nye anlæg. Pga. Covid-19 blev årets fællesmøde og dialogforum 

afholdt på én og samme aften, onsdag den 19. august 2020. Her blev udelukkende nye 

forslag præsenteret først. Herefter blev de nye ønsker, sammen med ønsker fra 

foregående år, gennemgået og vurderet i forhold til standard, økonomi, og driftsudgifter – 

og der blev udarbejdet forslag til prioritering. Desværre blev mødet meget tidspresset, så 

planlægningsgruppen, som består af formændene fra henholdsvis FIG, Brugerbestyrelsen 

på idrætsanlæggene samt undertegnede, fik til opgave at samle op på forslagene og 

udarbejde en fælles prioritering. 

www.gladsaxe.dk/facilitetsudvikling.  

 

Prioriteringer er indsat i tragte - www.gladsaxe.dk/facilitetsudvikling -, hvor placering af de 

enkelte projekter viser prioriteringen af de enkelte ønsker. Jo tættere på tragtens 

udmunding jo højere prioritet. Prioriteringen blev fremlagt Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget 05.01.2021 til orientering. 

 

Pulje til ændrede brugerbehov 2021 

I budgetaftalen for budget 2021-2024 er der afsat en pulje til ønsker i forbindelse med 

ændrede brugerbehov inden for hele Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.  

Puljen er i 2021 på 3,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er afsat til etablering af udendørs 

padelbaner. 

 

http://www.gladsaxe.dk/facilitetsudvikling
http://www.gladsaxe.dk/facilitetsudvikling
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Slagsportscentret under motorvejen ved Skovbrynet er tidligere prioriteret højt. Gladsaxe 

Kommune har i lokalplanen ønsket, at der også etableres et pit-stop i form af toiletter, 

skabe m.m., som kan anvendes af andre brugergrupper, f.eks. mountainbikere og løbere. 

Økonomien i projektet er usikkert, da den bl.a. hviler på fondsmidler. Derfor er der 

reserveret 1 mio. kr. til opgaven.  

 

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget møde d. 05.01 2021 besluttede udvalget, hvilke 

ønsker der kan støttes i 2021. Det drejer sig om flere små og mellemstore ønsker fra 

idrætsområdet og i Folkeoplysningsudvalgets prioritering af ønsker på det øvrige område: 

 

Afsat Ønske Initiativtager 

1.000.000 Padelbaner Bagsværd Tennisklub og  

Gladsaxe Tennis- og Padelklub 

1.000.000 Pit-stop ved slagsportscenter Gladsaxe Kommune og AB Cricket 

150.000 Brug af musiklokaler Aftenskoler og foreninger, Grønnegården 

150.000 Fællesdepot Spejdere, FDF og Gladsaxe Garden, 

Grønnegården 

800.000 Udearealer GIF Gym, Gyngemosehallen 

300.000 Opgradering af 

træningsfacilitet 

Gladsaxe Taekwondo Klub, Grønnemose 

Skole 

100.000 Forbindelsesgang let 

renovering 

Idrætshal 1+2 

200.000 Undersøgelse af klubfacilitet  

i eksisterende rammer 

Lyngby-Gladsaxe Volleyball, Buddinge Skole 

 100.000 Bålhytte KFUM, Søborg Gruppe, Frødings Alle 

 

Det videre arbejde 
Jeg synes, vi igen er nået et godt stykke med de mange mindre og mellemstore ønsker. 
Ønsker der ikke kan rummes i 2021, vil kunne indgå i kommende års prioriteringer af 
puljen.  
 

Der bliver nu igangsat en fase, hvor ønskerne gennemgår en konkretisering, kvalificering og 

prissætning - i tæt samarbejde med kommunens ejendomscenter og andre forvaltninger. 

Først når dette arbejde er færdigt, ved vi mere præcist, hvad der bliver penge til. Gladsaxe 

Kommune vil kontakte forslagsstillerne til de enkelte ønsker. 

 

Udover ønsker til ændrede brugerbehov, er der i budget 2021-2024 afsat en del midler til 
kultur og idræt. Der er samlet set afsat 15,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til renovering af 
idrætsfløjene på Blågård og indretning af et kultur- og musikmiljø i og omkring festsalen.  
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Indretningen af kultur- og musikmiljøet skal understøtte, at festsalen kan benyttes til både 
intimkoncerter og til Gladsaxe Jazzklubs arrangementer, ligesom den vil være et aktiv for 
Gladsaxe Musik- og Billedskole. Der er også afsat 5,3 mio. kr. til omlægning af 2 
kunstgræsbaner og 12,1 mio. kr. til den nye skøjtehal i 2021.  
Samtidig er vi jo i gang med at indhente tilbud til vores nye skøjtehal. 

 

I marts 2020 holdt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget et møde med brugerbestyrelsen på 

idrætsanlæggene, hvor vi drøftede ideer til brug af den nuværende skøjtehal, som bliver 

nedlagt som ishal i 2023. Den proces ønsker KFIU at arbejde videre med i 2021, når vi igen 

kan mødes.  

 

Som følge af problemer med lyset på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion, bevilgede 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i 2020 penge til forbedring og udskiftning af lyset på 

banen. 

 

Endelig har vi en pulje til udskiftning af større inventar på 0,9 mio. kr. Det er ikke besluttet 

endnu, hvad det skal være. 

I 2020 realiserede vi topcoating på atletikbanen på Bagsværd Stadion til en udgift på 

820.000 kr., ny måltavle på Gladsaxe Stadion til en udgift på 398.850 kr. og udskiftede 

biografsæder i Bibliografen, sal 1 til en udgift på 136.600 kr. 

 

Jeg vil igen ønske alle et godt 2021 – jeg håber, vi snart kan finde ind i en mere udadvendt 

hverdag igen. 

 

Med venlig hilsen 

Katrine Skov 

Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

 




