
Noter fra møde med foreningslivet den 24. februar 2022 
 

Bord 1: 
Bordformand Anders Greis 

Vi ønsker os bedre mulighed for at udstille og opbevare kunst i kommunen. Stedet 
skal gerne kunne forsikre værkerne.  

Friluftsbadet i Ganløse er rigtig godt, men bygningerne er meget slidte 

Beslutningen om prioriteringen af midler, som pt. foregår via EIF rykker ikke altid 

Der er mange der ikke er repræsenteret af EIF – er EIF overhovedet den rigtige måde 
at være repræsenteret på? 

Vi ønsker os en mere transparent proces i EIF. Vores ønsker har det med at blive 
glemt, når de er meldt ind til EIF. 

Kulturelt samråd er meget svagt repræsenteret 

Måske ville det give bedre mening at organisere sig efter bysamfund frem for at 
organisere sig efter om man laver idræt eller kultur 

Enten skal vi højne serviceniveauet på bygningsdrift, -vedligehold osv., eller også skal 
vi lade foreningerne eje bygningerne selv 

Vi skal bruge skolernes lokaler noget mere til de aktiviteter, der kan være der (fx 
aktiviteter, der minder om undervisningssituationer). På den måde kan vi frigive plads 
i de rum, som er specialiseret til særlige formål 

Informationen om de enkelte lokale i bookingsystemet skal være bedre og mere 
detaljeret 

Kommunen skal være opmærksom på ikke at lave konkurrenceforvridende 
arrangementer, som foreningerne også laver 

Kunstrådet kunne med fordel fordele midler til kulturelle foreninger 

Der skal være meget mere dialog med berørte foreninger både før, under og efter 
renoverings-projekter 

Der er generelt behov for redskabsrum og opbevaring 

Vi skal være grundigere med at afmelde lokalebookinger, som vi reelt ikke bruger. 
Evt. via et nyt bookingssystem, der kræver at man bekræfter sin booking, fx 3 dage 
før, den finder sted 

De kulturelle foreninger skal også prioriteres 

I handleplanen skal det være tydeligt hvilke handlinger, der sigter til kulturområdet og 
hvilke der sigter til idræt/fritid 



Bord 2: 
Bordformand Peter Ravn 

Søge anlægsmidler via DIF til nye faciliteter 

Anlægsloft kan blive udvidet, hvis DIF indgår 

Samarbejder mellem kommune og private økonomisk – find samarbejdspartnere 

Se på muligheder for finansiering af private, fonde og lignende 

Udnyttelse af faciliteter til de rigtige ting – bygge de ”rigtige” kvadratmeter. 

Bordtennis mangler plads i.f.t. krav i sporten 

Lokalplan 10 (DIF) Gym hus 

Flere sportsgrene samlet på magneterne - ud af skolerne måske. (opfordring) 

Magnet Ølstykke (+ Stenløse og Smørum) – Godt samarbejde med personalet – det 
mangler foreningerne på skolerne måske. 

Kortlægning af arealkrav hos hver forening så alle kender dem. 

Bedre kommunikation mellem foreningerne 

bedre kommunikation til de ikke bemandede anlæg 

 

Bord 3: 
Bordformænd Chris Andersen og Finn Petersen 

Hundetræning – primært ønsker til indendørsfaciliteter 

Fuldt bookede lokaler af primært store foreninger 

Det der binder kommunen sammen er kulturlivet 

Haller som er multifunktionelle, men som stadig kan rettes mod ”speciel” sport 

Tænk over, hvad der bygges/indkøbes – er der et behov? 

Undersøg behov med lokalområdet 

Kontrol – om bookede tider faktisk bruges både ved arrangementer og sæson 

Fair fordeling af anlægsmidlerne – brugerne skal inddrages 

Erling Olsen – Ølstykke Kennelklub 

Foreningen har et helt konkret ønske om et sted til indendørstræning med hundene 
(Kold hal) 

De har ikke noget klubhus, men det går alligevel. 

På et tidspunkt var der tanker om, at de kunne bruge den gamle cirkusplads i 
Ølstykke, men de er godt tilfreds med faciliteterne på Maglehøjskolen 



Niels Kirstein – Softball Klubben 

Der er pres på at få haller fra få store klubber, men foreslår investeringer i mere 
specielle anlæg – ’Prestigeprojekter’, forstået som noget unikt som dyrker nogle 
særlige sportsgrene 

OLE fra LSF 

Mener klart der er behov for standardanlæg. 

Synes der bliver bygget ting, som der ikke er brug for – sørg for at der er behov før 
man bygger! 

Alle ønsker: 

Kan man skabe et bedre overblik over brugen af anlæg – bedre kontrol af om 
foreningerne rent faktisk bruger de bookede tider 

Brug de fælles faciliteter, der allerede eksisterer – ikke bygge flere særklubhuse 

og prøv at skabe lokale fælleskaber omkring anlæggene lokalt 

 

Bord 4: 
Bordformand Maria Brown 

Inspiration til multifunktionelt hus = Eskild Hus – svendborg- god løsning 

Der skal slås et slag for de kulturelle foreninger også 

Der er ingen tilgængelige tider. Betyder dette at der er meget aktivitet i husene eller 
at foreninger ikke afbooker?  

Der er foreninger som stadig lider efter skole lukninger 

Politikkere har lukket skoler uden at tænke på foreninger 

Bookinger i skoletiden (8-16) er fuldt booket til skoler osm ikke nødvendigvis benytter 
al tiden.  

Booking i skoletid (8-16) bliver først godkendt langt senere fordi skoler skal 
færdiggøre skema. Dette giver foreningerne udfordringer 

Kontrol af benyttelse – bookinger afmeldes ikke. Faciliteter står tomme.  

Biblioteket afbooker ikke tider i systemet 

Der kommer flere gamle mennesker i 2023. Dem skal vi passe på. Feks vil nu hygger 
vi benytte sauna 

Bookingsystem virker, men der af bookes ikke 

Der skal kommunikeres bedre ud til foreninger om faciliteter og muligheder  



Politikere skal huske deres kasket. Er man næstformand i forening eller medlem af 
udvalg? 

15 krav til længde, bredde og højde i undergenre af idrætten – medlemmer siver væk 
fordi vi ikke har de rette faciliteter 

Brugerinddragelse 

Ikke bygge og optimere et stort sted men fokuser på fyrtårne 

Parkering er dårlig ved Stenløse stadion 

Notater fra bordet selv 

Tidsplan ansøgningsproces 
foreninger ansøger om bookinger i januar og skoler i juni. 
Dette giver udfordringer 

Burgerinddragelse  hvad er kulturen, fritid og idrættens krav til rum og 
faciliteter/redskaber 
  foreningers ambitioner 
Reel anvendelse over sæsonen 

Kultur og idræt for livet det starter tidligere og vi lever længere 

Foreninger under folkeoplysningsloven glemmes. Nævnes sjældent 

Skoler lukket nu – lokaler ti foreninger 
 

Bord 5: 
Bordformand Klaus Haubroe 

Idræt og kultur uden erhverv 

Alle mener at andres anlæg ”får mere” end andre 

Statistik bliver brugt til fordeling – nye foreninger har svært ved at få tider ved 
fordeling 

Kvartalsvis halopfølgning 

Tidlige træningstider til børn 

Infotavle i haller 

 

Bord 6: Ingen sad ved dette bord 

 

 

 



 

Bord 7: 
Bordformand Sabrina Melsted 

Faciliteter i Stenløse er generelt i dårlig stand, særligt er skaterbanen ved Stenløse 
Fritidsklub i forfald. Det er ærgerligt, da det er et sundt samlingssted for mange unge. 
(Enighed ved bordet) 

Et ønske om sparring – en fritidskonsulent – i forhold til rekruttering af nye 
medlemmer, kontakter på rådhuset, hjælp til tilskudsansøgninger m.m. (Enighed ved 
bordet) 

Tennisbanerne i Ledøje Smørum er i forfald. Banerne er i så dårlig stand, at der ikke 
kan afholdes turneringer, de lever ganske enkelt ikke op til kravene. Mange af 
banerne benytter Ledøje Smørum Tennisklub slet ikke, og det skaber store 
udfordringer, da klubben trods Covid-19 har fået enormt mange nye medlemmer, 400 
pt. Ud over dem selv, så benytter skoleklasser og Ældre i bevægelse også banerne.  

Klubben har fået oplyst af Lars Krog, at der bruges 6.000 om ugen i vedligeholdelse af 
arealerne, men de kan ikke få at vide, hvad pengene konkret bruges på. Klubben kan 
ikke se, at der sker vedligehold i praksis, så de vil gerne have lagt midler til 
vedligehold ud til dem selv, de kan i hvert fald få 6.000 kr. ugentligt til at række langt 
bedre.  (Frederik og Søren, Ledøje Smørum Tennisklub) 

Historisk Forenings frivillige mølledamer Hanne og Winnie slog et slag for oprettelse af 
en skoletjeneste på Skenkelsø Mølle. Der er stor efterspørgsel fra skolerne, og lige nu 
varetager de frivillige også undervisningen af skolebørnene. En stor opgave, som 
ligger ud over deres opgave, som er Mølledagene. Hanne og Winnie vil rigtig gerne, 
men er lige nu ved at rende skrigende væk, grundet presset.  

Er det muligt at få økonomi og ressourcer til oprettelse af en skoletjeneste? Det har 
været oppe og vende flere gange, men hvor er sagen egentlig landet? Umiddelbart 
foretrækker Møllen selv at varetage opgaven med lokale kræfter, i stedet for en 
samarbejdsaftale med ROMU.  

Historisk Forening beder os tage med, at de mangler opbevaringsplads til deres 
effekter. Kunne man evt. bygge et nyt museum bag møllen – blot en idé. (Hanne og 
Winnie, Historisk Forening) 

I forhold til kommunikation, så savner foreningerne en seriøsitet, når de henvender 
sig. Der går lang tid, og ofte kræver det også mange efterfølgende henvendelser, for 
at få et svar. Det opleves også i sager, som kræver hurtig hjælp. Hellere et svar om 
status, end slet ikke at høre noget overhoved før sagen er afsluttet. (Enighed ved 
bordet) 

Ledøje Smørum Tennisklub undrer sig over, at det indtil videre, har taget kommunen 
4 år at behandle en grund til ny tennishal i Smørum (i forlængelse af hal 3), som en 
privat investor vil opføre. Egedal Kommune skal stille grund til rådighed og 
efterfølgende drifte hallen. Hallen vil blive opført som multifunktionel, så det er en 
win-win. Klubben er bange for at investor mister tålmodigheden og giver tilbuddet til 



Ballerup Kommune. De har aldrig hørt fra Byplan og Byggesag. Katrine har 
efterfølgende kontaktet Frederik fra tennisklubben. (Frederik og Søren, Ledøje 
Smørum Tennisklub) 

Lungeforeningen havde et konkret ønske i forhold til deres lån af Sundhedscentrets 
træningslokale. Hans forening låner motionslokalet i Sundhedscentret onsdag fra 
17.15 og søndag fra kl. 13.00 – de ville så gerne bare have en enkel dag om ugen i 
lokalet fra 14-15 i stedet. Der er forespurgt i Sundhedscentret, der booker 
foreningerne ind her, om det kan lade sig gøre. Sabrina har hånd i hanke med 
tilbagemelding. (Leif, Lungeforeningen) 

 

Bord 8: Ingen sad ved dette bord 

 

Bord 9: 
Bordformand Lykke Sassersen 

De nuværende faciliteter skal vedligeholdes.  

Hvis der bygges nye faciliteter skal man overveje at samle flere idrætsgrene. I 
Smørum Idrætscenter er der mere aktivitet netop pga af det – og Cafe´en. Flere 
etager ved nybyggeri, giver også mulighed for at samle flere 

Vigtigt der er en Vision. Vedligeholdelse giver ikke udvikling, så derfor skal der tænkes 
langsigtet. 

Kvadratmeterne skal udnyttes bedre, en god ide at tænke centralisering 

Der skal være en pulje / prioriteringsliste man kan søge og med en hurtigere proces 

Et årshjul vil også kunne give gode processer, især økonomisk 

Egon skal forbedres / udskiftes.  Man er bange for at afmelde en enkelt booking hvis 
man nu kommer til at slette hele sæson-bookingen. 

Presset på brug af lokaliteterne, gør at ingen vil afgive deres pladser i hallerne.  

Der er ikke plads til nye borgere, da der er lange ventelister 

Man mangler et overblik over alle de faciliteter der kan bookes. Det skal være en der 
er mere overskuelig end den i Egon. Især skal der være flere informationer om hvad 
lokalet indeholder 

Der er 3 svømmehaller i Egedal. Ganløse´s er kun åben om sommeren, Ølstykkes er 
booket meget af tiden. Og den i Smørum er kun 16,5 meter. Den er desuden for dyb 
til feks Babysvømning 

Idrætten var hårdt ramt under nedlukningen. Borgerne er langsomt ved at komme 
tilbage 

Mikkels noter fra Egedal Karate Klub, som blev tilsendt efter mødet: 



2009 visionsplaner opdateres for magneterne. 

Tænk langsigtet, lyt til de lokale brugere omkring udformningen istedet for at 
fortsætte med kasse/budget tænkningen. 

Når der bygges, så byg lidt større/stort nok så det er fremtidssikret. 

Tænk de sociale aspekter med ind i planerne, vil det tiltrække folk udover kun lige når 
de skal mødes i foreningerne. Se Smørum og Slangerup idrætscenter som gode 
eksempler. ´+ at unge i foreninger hjælper med til at mindste kriminalitet og 
hærværk mm. 

Drop Egedal city mht foreningsliv, centralisering er IKKE løsningen. 

Lyt til paraplyerne, de har stor viden på deres område. 

Forvaltningen skal være bedre til at lytte, samt være klar til at gå til byrådet når de 
afsatte rammer ikke er nok til at løse opgaven/nå målet. 

Åbenhed overfor prioriteringslisten, stop skuffe aftalerne udenom processen. 

Processen skal være simpel (nem at forstå) og hurtig. 

Blot for ordens skyld så glemte jeg at nævne at der er mangel på faciliteter/haltimer, 
men det regner jeg med alle er enige om på nuværende tidspunkt 

 

Bord 10: 
Bordformand Peter Høybye 

Bookingsystem 

Hvordan kommer nye foreninger ind i faciliteterne? 

Depotplads især ved flere adresser 

Plads til det sociale i haller og udendørs + synergi, dvs. foreningsliv 

Kommunikation om småreparationer – dumt at bruge sin frivilligindsats på at 
indberette og følge op.  
 

 

 


