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Statusbrev på facilitetsplan
idrætsområdet juni 2020
Kære idrætsforeninger

Sommerferien er begyndt for de fleste, og inden ferien vil vi gerne give en status på arbejdet
med facilitetsplanen. Der er indsendt anlægsønsker for lang tid siden, men Covid’19 og
forsamlingsforbuddet satte en brat stopper for arbejdet. Vi måtte derfor aflyse fællesmødet i
marts 2020.
Heldigvis er hjulene begyndt at rulle igen. For at komme videre i processen har vi valgt at holde
fællesmøde kun for dem, der har sendt nye anlægsønsker i 2020. Fællesmødet bliver den 19.
august, og her vil de få mulighed for at præsentere deres forslag.
Efter præsentationerne vil dialogforum (Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Idrætsanlæggenes
brugerbestyrelse, bestyrelsen for Foreningernes Idrætsråd i Gladsaxe og idrættens
repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget) samme aften gennemgå og prioritere alle de
projekter, der er foreslået for årene 2018, 2019 og 2020.
Det vil som tidligere år ske i grupperinger med mindre ønsker, mellemstore ønsker og store
ønsker. Alle ønsker behandles på baggrund af det hidtidige materiale og de evt. tilretninger,
der efterfølgende er sendt frem til os. Invitation til mødedeltagerne udsendes om kort tid.
Efter dialogforums møde den 19. august, vil resultatet af prioriteringen kunne ses på:
gladsaxe.dk/facilitetsudvikling
Det resultat vil indgå i politikernes fremtidige budgetarbejde.

Resultatet af Brugerbehovspuljen 2020
I budgetaftalen for Gladsaxe Kommunes budget 2020-2023 afsatte byrådet for 2020 en pulje til
ændrede brugerbehov på i alt 4.976.952 kr. Puljen dækker hele området for Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
På vores møde i udvalget 02.06.2020 valgte vi at bevilge:
• 1,1 mio. kr. til udvidelse af kunstgræsarealet på Bagsværd Stadion (indgår i udskiftning af
kunstgræs i 2021)
• 2 mio. kr. til udvidelse af vægttræningssalen på Bagsværd Stadion
• 1,3 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i østfløjen i AB-Hallen på Skovdiget.
Derudover valgte vi at støtte:
• Bagsværd Roklub med 400.000 kr. til lovliggørelse af isolering og etablering af mekanisk
ventilation med varmegenindvinding i bådopbevaringshallen og robassinet
• Telefonfabrikken med 125.000 kr. til anskaffelse af movervogn og lift, og
• Telefonfabrikken med 50.000 kr. til synliggørelse og facadeudsmykning.
Fra 2021 og frem er der afsat en pulje på 1,7 mio. kr. pr. år. I lighed med udmøntningen af
puljen for 2020, så indgår ønsker fra kulturelle foreninger, spejdergrupper og aftenskoler
under Folkeoplysningsområdet også i 2021-puljen. Det er et stort område, som Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget bestyrer. Jeg vil derfor understrege, at den afsatte pulje jo ikke kan
imødekomme alle ønsker.
Jeg ser frem til, at vi kan fortsætte vores arbejde.

Med ønsket om at alle får en god sommer og med venlig hilsen
Katrine Skov
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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