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Resumé 
 

 

For at få en 360 graders status på idrætten og idrætsfaciliteterne i Egedal Kommune belyses fire 

temaer: 1) Idrætsfaciliteter og standen af dem, 2) Fakta og tal, 3) Idrætsforeningernes trivsel og 

udvikling og 4) Trends på idrætsområdet. Her et kort resume af hvert tema.  

1) Idrætsfaciliteter i Egedal Kommune 

I rapporten fremlægges idrætsfaciliteternes tilstandsvurdering. Heraf fremgår det, at idrætshallerne på 

to ud af ti skoler ligger i kategorien slidt, mens de øvrige otte haller på skolerne ligger i eller nær 

kategorien defekt. Alle kommunens otte idrætsanlæg (inkl. svømmehallerne) ligger i kategorien slidt 

eller lettere slidt, hvilket betyder, at anlæggene er slidte men funktionelle. Der er et 

vedligeholdelsesefterslæb på 20 mio. kr. over de næste ti år. 

2) Fakta og tal 

En benchmarking af udgiftsområdet for sport og fritid målt på nøgletal ift. 

sammenligningskommunerne, viser at Egedal Kommunes udgifter er 1.227 kr. pr. borger, hvilket svarer 

til den gennemsnitlige udgift. Det siger dog ikke noget om, hvor mange kvadratmeter pengene fordeles 

på og derfor ikke noget om standen af faciliteterne i Egedal Kommune eller 

sammenligningskommunerne. Ved benchmarking på aktivitetstilskud ligger Egedal Kommune med 52 

kr. pr indbygger nær gennemsnittet på 56 kr. på landsplan.  

3) Idrætsforeningernes trivsel og udvikling  

I en analyse fra Danmarks Idrætsforbund ses at idrætsforeningerne i Egedal trives og vækster både i 

antal foreninger og medlemmer. Der er 81 foreninger i Kommunen med i alt 19.942 medlemmer ud af 

kommunens godt 43.000 borgere. Det betyder, at 46 % af borgerne i kommunen er medlem i en 

idrætsforening. I samme analyse ses idrætsforeningernes utilfredshed med den kommunale service 

samt mangel på anerkendelse af deres frivillige arbejde.  

4) Trends på idrætsområdet 

Trenden indenfor idrætsarkitektur taler for multifunktionel udnyttelse af faciliteterne. Det er et opgør 

med den traditionelle tankegang om at hver aktivitet skal have skræddersyet faciliteter – og dermed 

monopol på dem. Nogle idrætsgrene kræver specielle mål og opstregninger, men det er ikke alle 

idrætsgrene – og her kan kulturhuse eventuelt indrettes til idrætsforeningernes krops- og 

bevægelsesaktiviteter. Trenden taler også for etablering af partnerskaber og fundraising til udvikling 

samt etablering af multifunktionelle kvadratmeter. 
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0. Indledning 
 

Danskernes idrætsvaner har været i kraftig udvikling i en lang årrække dels på grund af forskellige 

organiseringsformer (forening, privat/kommercielt og selvorganiseret) og dels på grund af nye trends 

og idrætstilbud. De sociale medier gør det blandt andet muligt at mødes spontant til større og mindre 

events, og uforpligtende træningssessions, etc. Mulighederne er mange, det har betydning for 

deltagelse i foreningsidrætten, der de seneste år har oplevet en tilbagegang på landsplan, hvorimod 

deltagelse i privat/kommercielt og selvorganiseret regi er steget1.  

Visionen for Egedal Kommune lyder: ”Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse”, hvor bevægelse 

tænkes både som kommunens udvikling på flere parametre og som understøttelse til fysisk aktivitet i 

hverdagen.    

Formålet med rapporten er at give politikerne i Egedal Kommune viden om idrætsområdet generelt i 

Danmark og stille skarpt på idrætten i Egedal. Derudover belyses trends indenfor området for at vise de 

udviklingsmuligheder, der er.  Der sættes fokus på fire temaer: 

1) Idrætsfaciliteter i Egedal  

2) Fakta og tal 

3) Idrætsforeningernes trivsel og udvikling 

4) Trends på idrætsområdet 

På baggrund af analysen af de fire områder afsluttes rapporten med anbefalinger til fremtidig politisk 

fokus, der kan udvikle idrætsområdet.  

Incitamenter til arbejdet med idrætten i Egedal Kommune  

I Egedal Kommune bor ca. 43.000 borgere fordelt på kommunens 126 km2. Den demografiske udvikling 

peger på en befolkningsstigning på ca. 13,9 % over en periode på 10 år2. Det vil sige at kommunen 

forventes at bestå af ca. 45.700 borgere i 2029. Antallet af idrætsforeninger er vokset med 4,9 % , 

samtidig med at foreningerne også har oplevet en vækst i antal medlemmer på 3% i perioden fra 2016 til 

2017. Hvis befolkningsprognosen sættes i et idrætspolitisk perspektiv og idrætten forsat vækster både 

på foreninger og antal medlemmer, vil det betyde, at der i fremtiden vil være et større antal borgere 

der, stiller krav til mulighederne for et aktivt idræts- og fritidsliv i kommunen.   

I Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og Kommuner placeres Egedal Kommune i 

kommunesocialgruppe 1, som er den gruppe hvis borgere er socialt bedst stillet i Danmark. Inddelingen i 

kommunegrupper er baseret på oplysninger om indkomst, uddannelseslængde og erhvervstilknytning. 

Det vil sige at størstedelen af borgerne i Egedal Kommune er ressourcestærke3. Ved analyse af 

sundhedsdata tegner sundhedsprofilen et billede af de indsatsområder, der kan fokuseres på nu og her 

og i den nærmeste fremtid. Her fremhæves særligt fysisk aktivitet, hvor 32 % af borgerne i Egedal 

                                                           
1
https://www.loa-fonden.dk/media/5713/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016_idan.pdf (side10-13) 

2
http://www.egedalkommune.dk/media/518325/befolkningsprognosen_2017-29.pdf 

3
https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Forskning/Sektioner/SSF/sundhedsprofiler/Documents/Sundhedsprofil%2   

 02017/Sundhedsprofil_2017_Sundhedsadfærd%20og%20risikofaktorer.pdf 

https://www.loa-fonden.dk/media/5713/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016_idan.pdf
http://www.egedalkommune.dk/media/518325/befolkningsprognosen_2017-29.pdf
https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Forskning/Sektioner/SSF/sundhedsprofiler/Documents/Sundhedsprofil%252%20%20%0d%2002017/Sundhedsprofil_2017_Sundhedsadfærd%20og%20risikofaktorer.pdf
https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Forskning/Sektioner/SSF/sundhedsprofiler/Documents/Sundhedsprofil%252%20%20%0d%2002017/Sundhedsprofil_2017_Sundhedsadfærd%20og%20risikofaktorer.pdf
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Kommune ml. 16 – 65+ år ikke opfylder WHO’s anbefalinger for fysisk aktivitet (30 minutter 5 dage om 

ugen).  Det fremgår desuden at ca. 80 % af dem, der ikke opfylder anbefalingerne gerne vil være mere 

fysisk aktive.  Der er derfor et godt incitament for at arbejde målrettet med at understøtte 

tilgængeligheden til og mulighederne for at dyrke idræt i forskellige organiseringsformer i Egedal 

Kommune.  

 

 

 

 

Politisk fokus på idrætten i Egedal  

Der findes pt. ikke en særskilt idrætspolitik i Egedal Kommune. Kommunen har i stedet arbejdet med 

helhedstanken, hvor idræt er tænkt ind som en del af det samlede forenings- og fritidsliv. Derfor 

figurerer strategiske og politiske beslutninger indenfor idrætsområdet i følgende politikker og 

strategier i Egedal Kommune:  

- Sundhedspolitikken vedtaget 2015 

- Kultur- og Fritidspolitikken  2015-2018 

- Egedal Kommunes handicappolitik vedtaget 2013 

- Planstrategi 2015 

- Egedal Kommunes Ejendomsstrategi – vedtaget 2017 

- Kommunens Ejendomsrelaterede digitaliseringsstrategi 

 

Efter kommunesammenlægningen i 2007 gik kommuen sammen med Egedal Idrætsfællesskab i gang 

med at udarbejde visionsplaner for idrætsfaciliteterne i hhv. Ølstykke, Stenløse, Ganløse og Smørum. 

Visionsplanerne er udarbejdet som et prospekt til politikerne i kommunen, der kan bruges som 

inspiration og vejledning, når der er økonomi til udbygning og nyetablering af idrætsfaciliteter. Alle 

visionsplanerne blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering og er taget til efterretning4. 

Egedal er primært en breddeidrætskommune, som støtter foreningerne via aktivitetstilskud og tilskud 

til lederkurser og lederuddannelse indenfor foreningsidrætten. Nogle foreninger arbejder med 

talentudvikling og eliteidræt og markerer sig med flotte resultater ved både Danmarks- og 

Sjællandsmesterskaber. Her er særligt tale om badminton, gymnastik, svømning, triatlon, karate, 

bordtennis, rulleskøjter, skydning, agilty og softball, hvor foreningsmedlemmer har vundet medaljer i 

henholdsvis Danmarksmesterskaber, Sjællandsmesterskaber og enkelte Europæiske mesterskaber. 

Kommunen fejrer foreningernes og deres mestres resultater ved et årligt Mesterskabsarrangement.  

 

 

                                                           
4
 Acadresag nr. 18/172 
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Idrættens rammer og vilkår – en undersøgelse af idrætten 

Danmarks Idræts Forbund (DIF) færdiggjorde i 2017 en stor undersøgelse af idrætsforeningernes 

rammer og vilkår i 20175, som idrætsforeningerne i Egedal Kommune var en del af. Samme analyse blev 

udført i 2013 – og det er derfor muligt at se, hvordan kommunen har flyttet sig de sidste fire år. Analysen 

er baseret på subjektive svar (foreningernes oplevelse), data fra Danmarks Statistik, Det centrale 

foreningsregister6 og forskningsprojektet ”Idrætsanlægs benyttelse og brugeres tilfredshed" mellem 

Idrættens Analyse Institut (Idan) og Syddansk Universitet (SDU)7.   

Rapporten er bygget op omkring fire overordnende temaer, som influerer på idrætsforeningernes 

hverdag. De fire temaer er: Faciliteter, Økonomi, Frivillighed og Idrætspolitik. 

I DIF’s undersøgelse fra 2017 er Egedal Kommune placeret i den samlede rangering som nummer 91 ud 

af 93 kommuner. Det er en nedgang på 16 pladser fra undersøgelsen i 20138. I de følgende afsnit 

undersøges de enkelte temaer og parametre, der er målt på. Svarprocenten er på 28 % for Egedal 

Kommune, hvor 23 ud af 81 kommunens idrætsforeninger svarede på spørgeskemaundersøgelsen. 

Svarprocenten på landsgennemsnit er på 24 %.  

  

                                                           
5
 Pilgaard og Rask, S.: Danskernes motions- og sportsvaner 2016 

6
 www.medlemstal.dk 

7
 https://www.sdu.dk/da/fif  

8
 https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/dif_analyser/idraetsforeninger_i_danmark - se bilag 1 

http://www.medlemstal.dk/
https://www.sdu.dk/da/fif
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/dif_analyser/idraetsforeninger_i_danmark
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1. Idrætsfaciliteter i Egedal Kommune 
 

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 opstod Egedal Kommune som en sammenlægning af  tre 

nabokommuner; Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke. De fleste af kommunens større idrætsanlæg 

(>800m2) er derfor geografisk fordelt i de tre tidligere kommuner9. Kortet forneden viser, hvordan de 

kommunale idrætsfaciliteter er spredt i kommunen. 

 

 

 

 

Figur 1  - Kort over idrætsfaciliteter i Egedal Kommune 

Samlet set udgør Egedal Kommune idrætsanlæg et areal på 24.376 m2fordelt på 8 anlæg (inkl. 

svømmeanlæg), klubhuse, tennisanlæg og et stadion. Skolernes haller er ikke medregnet (se bilag 2).  

Egedal Kommune har i forbindelse med indberetning til den centrale database i Danmark over 

idrætsfaciliteter www.facilitetetsdatabasen.dk udarbejdet en oversigt over idrætsfaciliteterne i 

                                                           
9
 http://egedalleksikon.dk/index.php 

http://www.facilitetetsdatabasen.dk/
http://egedalleksikon.dk/index.php
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kommunen. Skemaet viser, hvor mange kommunale idrætsfaciliteter kommunen har, inddelt efter 

facilitetsdatabasens kategorier. 

Facilitet Antal Placering 

Haller (> 800M2) 
 

. 

1 
1 
1 
2 

- Ganløse 
- Ølstykke 
- Stenløse 
- Smørum 

Svømmehal/bassin/Friluftsbad 1 
1 
1 

- Ølstykke 
- Ganløse 
- Smørum 

Små idrætshaller (300-799m2) 2 
1 
1 
1 
1 

- Slagslunde 
- Ølstykke 
- Stenløse 
- Veksø 
- Smørum 

Idrætslokaler (<300m2) 2 
6 
2 
2 

- Ganløse 
- Ølstykke 
- Smørum 
- Stenløse 

Atletikanlæg 1 - Stenløse 

Badmintonhaller 1 
1 

- Ganløse 
- Ølstykke 

Fitnesslokaler 1 
1 
1 

- Ganløse  
- Smørum 
- Ølstykke 

Fodboldbaner – Natur græs 
(11 mand) 

10  
1 
3 
1 
4 

- Ølstykke 
- Ganløse 
- Stenløse 
- Veksø 
- Smørum 

Fodboldbaner – kunststof  1 
1 
1 
1 

- Ganløse 
- Ølstykke 
- Stenløse 
- Smørum 

Skydeanlæg 1 
1 
1 

- Ganløse 
- Ølstykke 
- Smørum 

Udendørs tennisanlæg 1 
1 
1 

- Søsum 
- Smørum 
- Ølstykke 

Foreningslokale/Mødelokale 3 
2 
2 
1 
4 

- Ganløse 
- Ølstykke 
- Stenløse 
- Veksø 
- Smørum 

Tabel 1 – oversigt over idrætsfaciliteter i Egedal inddelt efter facilitetsdatabasens kategorier 
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Oversigten viser udelukkende kommunale idrætsfaciliteter10. Private og foreningsejede faciliteter er 

ikke medtaget i denne oversigt. Det betyder, at fx. ride anlæg, golfbaner, fitnesscentre og skydeanlæg, 

der enten er foreningsejede, kommercielle eller privatejede ikke figurerer i oversigten. En stor del af 

disse findes på www.facilitetsdatabasen.dk. 

I DIF’s analyse rangerer Egedal Kommune som nr. 93 dvs. på sidstepladsen på facilitetsparameteret, 

hvilket er en nedgang på 16 pladser fra samme analyse i 2013. DIF oplyser dog, at metoden på enkelte 

parametre i dette tema er ændret, og det er derfor ikke muligt at sammenligne disse to placeringer en 

til en. I rapporten analyseres de enkelte parametre, og der gives bud på fremtidige indsatsområder.  

Svarene i DIF’s spørgsmål baseres på en skala på 1-5, hvor værdien 1 er tilfreds og 5 er utilfreds11. 

Analysen baseres på nedenstående parametre, hvor Egedals score er anført i parentes:  

1) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af adgangen til faciliteterne (score = 3,23) 

2) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af faciliteternes kvalitet (score = 3,00) 

3) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunens dækning af facilitetsbehovet (score = 

3,03) 

4) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunens facilitetspolitik (4,03) 

Alle fire parametre er baseret på foreningernes vurdering. I det følgende undersøges hvilke årsager, der 

kan have påvirket foreningerne i negativ retning.  

1) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af adgangen til faciliteterne. 

Den gennemsnitlige score er 3,23, hvilket betyder, at foreningerne hælder mod utilfreds i 

undersøgelsen, da midterværdien er 3. Det er ikke muligt, at se hvilke årsager, der ligger til grund for 

denne utilfredshed i DIF’s undersøgelse.  Her nævnes nogle af administrationens bud baseret på 

henvendelser fra foreningerne, der har udtrykt utilfredshed med: 

 Det tidligere bookingsystem til at booke haller og lokaler.  

 Adgang til lokaler primært på skolernes idrætsfaciliteter. 

 skiltning af idrætsfaciliteter på adgangsveje.  

 Skiltning til - og oversigt over idrætsfaciliteter og lokaler på skolerne.   

I august 2018 lancerede kommunen et nyt bookingsystem, der gør processen lettere for foreningerne, 

når de  booker lokaler til deres aktiviteter. Kommunen har ad flere omgange tilbudt foreningerne 

introduktionsforløb og løbende assistance i det nye system. Hvad angår foreningernes adgang til 

kommunens idrætsfaciliteter, så arbejder administrationen på en nøgleordning, der gør det lettere for 

foreningerne at komme ind på idrætsfaciliteterne. I et fremtidigt perspektiv tænkes adgangen til 

idrætsfaciliteterne ind i kommunens digitaliseringsarbejde.  

 

 

                                                           
10

 En fyldestgørende oversigt over kommunens faciliteter er vedhæftet som bilag 2 
11

 Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017 (Michael Fester, s.17) 

http://www.facilitetsdatabasen.dk/
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Indsatser til at styrke parameteret, som kommunen har implementeret siden undersøgelsen:  

 Nyt bookingsystem implementeret i august 2018. Det gør booking af lokaler lettere for både 

foreninger og administrationen.  

 

 Kommunen har straks booking af ledige tider via appen Wannasport til spontan og uformel 

træning, kamp, spil, samling, mm. 

 

 Kommunens Idrætsanlæg tilbyder ”Åben hal” en gang om måneden for borgere – uden 

tilmelding og betaling. 

Indsatser til at styrke parameteret som kommunen er i færd med at implementere siden undersøgelsen 

 Kommunen arbejder med mærkningsordningen ”god adgang” på kommunens idrætsanlæg, der 

gør adgangen på idrætsfaciliteterne bedre for borgere med funktionsnedsættelser. 

 

 Kommunen kan i samarbejde med Wannasport arbejde på synlighed og kommunikation af 

appen til straksbookinger, så flere kender til muligheden. Desuden skal foreningerne klædes på 

ift. funktionaliteten i det nye system EgOn, der gør det lettere at annullere bookninger på 

lokaler de ikke benytter. 

 

 Kommunen arbejder på en ny hjemmeside, hvor kultur- og idrætsområdet opprioriteres for at 

synliggøre alle de faciliteter og idrætstilbud kommunen har. 

Bud på fremtidige indsatsområder  

 Fokus på foreningernes adgangsmuligheder i kommunens ejendomsrelaterede 

digitaliseringsstrategi12.  

 

 Fokus på skiltepolitik på skolens bygninger og i det åbne land ift. lovgivning på området. 

 

2) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af faciliteternes kvalitet  

Kvalitetsbegrebet kan dække over en række forhold, og det er således ikke nødvendigvis entydigt, hvad 

de enkelte foreninger lægger i vurderingen. Egedal rangerer som nummer 90 sammen med Hørsholm 

og Lejre med en score på 3, hvilket er midterværdien, og derfor indikerer at foreningerne generelt set 

hverken er særligt tilfredse eller utilfredse med idrætsfaciliteternes kvalitet. Det skal nævnes at 

landsgennemsnittet ligger på 2,44, hvilket betyder at der på landsplan er en generel tilfredshed med 

kvaliteten af idrætsfaciliteterne. Det vil sige, at foreningernes vurdering i Egedal ligger lavere end 

landsgennemsnittet. I det følgende undersøges mulige årsager til placeringen.  

Der er sket meget på idrætsområdet de sidste årtier, hvad angår arkitektur og funktionalitet af 

idrætsanlæggene. Nyetablerede eller nyrenoverede idrætsfaciliteter indgår i mange af de større danske 
                                                           
12

 https://alfresco.egedalkommune.dk/share/page/iframe-preview?nodeRef=workspace://SpacesStore/09f9a9f4-    
    fe62-47f6-862d-c4a8278a8013 

https://alfresco.egedalkommune.dk/share/page/iframe-preview?nodeRef=workspace://SpacesStore/09f9a9f4-%20%20%20%20%20%20%20fe62-47f6-862d-c4a8278a8013
https://alfresco.egedalkommune.dk/share/page/iframe-preview?nodeRef=workspace://SpacesStore/09f9a9f4-%20%20%20%20%20%20%20fe62-47f6-862d-c4a8278a8013
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byer som en del af det kulturelle byrum, hvor arkitekturen taler ind i byrummets omgivelser og giver 

mulighed for flere sideløbende aktiviteter og funktioner13. Da foreningerne i forbindelse med kampe, 

stævner og opvisninger kommer rundt på andre anlæg i Danmark, er mange af foreningerne godt 

opdateret på nye strømninger indenfor idrætsarkitektur.  

Idrætsarkitekturen i Egedal Kommune består gennemgående af traditionelle murstensbygninger med 

limtræsbuer, som de blev bygget i 1970’erne. Dog udskiller to anlæg sig; Smørum Idrætscenter, hvor en 

af hallerne blev genopbygget i 1998 efter en brand og Veksø Multihal, der blev indviet i 2008.  Alle 

anlæggene er løbende vedligeholdt. I tabel 2 ses udgifterne til almen drift, energi, renovering og 

vedligehold på idrætsanlæggene i perioden 2015-2018. Udgifter til udearealerne samt til idrætshallerne 

på skolerne er ikke medregnet her. Udgifter til løn er heller ikke medregnet. 

    

Enhed Aktivitet 2015 2016 2017 

Sandbjerghallen   Energi/renovering/vedligehold  335.873 319.479 302.174 

Boesagerskolen svømmehal   Energi/renovering/vedligehold 1.060.190   2.665.479 

Smørum Idrætsanlæg   Energi/renovering/vedligehold 1.096.468 1.160.364 1.331.931 

Ganløsehallen   Energi/renovering/vedligehold 60.631 499.076 2.683.312 

Ølstykke Idrætsanlæg   Energi/renovering/vedligehold 1.473.080 1.164.465 5.035.314 

Ølstykke Tennisklub   Energi/renovering/vedligehold 27.538 77.078 59.954 

Ølstykke Svømmehal   Energi/renovering/vedligehold 179.099 14.815.408 4.001.216 

Øvrig idræt   Energi/renovering/vedligehold 17.490 146.608 180.930 

Stenløse Idrætsanlæg   Energi/renovering/vedligehold 653.313 1.359.573 2.770.585 

Veksø Multihal   Energi/renovering/vedligehold 0 0 573.339 

Ganløsebadet   Energi/renovering/vedligehold 4.200.769 205.339 351.009 

Søsum Tennisklub   Energi/renovering/vedligehold 0 2.264 240 

Alle anlæg   Daglig drift 4.685.278 5.328.742 5.254.112 

IDRÆTSANLÆG TOTAL Alle udgifter 13.789.729 25.078.396 25.209.595 
Tabel 2- oversigt over driftsudgifter, renovering og vedligehold til idrætsfaciliteter i årene 2015-2018. For deltajeret overblik 

se bilag 3  

 

Tabellen viser at der i 2015 var udgifter på ca. 14 mio. kr. til drift, renovering og vedligehold. I 2016 og 

2017 var udgifterne ca. 10 mio. højere på ca. 25. mio kr. begge år. Nedenfor nævnes de poster, der har 

været ekstraordinære.   

Den største post ses på Ølstykke svømmehal, der i 2016/2017 gennemgik en større renovering. 

Boesagerskolens svømmehal gennemgik en facade og bygningsrenovering i 2016/2017. I 2017 fik 

Ølstykke Idrætsanlæg nyt tag og ventilationsanlæg. Samme år blev omklædningsrummene i 

Ganløsehallen renoveret. Stenløse Idrætsanlæg fik i 2016/2017 renoveret facaden og etableret ny 

varmekilde og Veksø Multihal fik lakeret gulvene, støjreduceret  og etableret ny varmekilde.   
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 Oplæg LOA 2018: https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2018/praesentationer-fra-trends-og-tendenser-2018/ 
 

https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2018/praesentationer-fra-trends-og-tendenser-2018/
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Tabel 3 Tilstandsvurdering over idrætsfaciliteter i Egedal 

* Skolernes idrætshaller er vurderet under skolens generelle 

tilstand, og der kan ikke trækkes en lige linje mellem  hallens og 

skolens tilstand.  

 

Mange af idrætsanlæggene i kommunen blev opført for ca. 50 år siden, og der er derfor et 

vedligeholdelsesefterslæb på godt 20 Mio14. kr. over de næste ti år (herunder er skolernes 

idrætsfaciliteter samt udeanlæg ikke indregnet). Administrationen har udarbejdet en oversigt for 

standen af kommunens idrætsfaciliteter. Her opdeles standen i fem kategorier som vist på tabel 3.  

 

 

Som det ses er den overvejende stand af idrætsanlæggene i kategorien slidt. Kommunen arbejder udfra  

et vedligeholdelsesniveau mellem 2,5 og 3,5 som acceptabelt niveau – dvs. bygninger som er slidte men 

funktionelle. De fleste af idrætshallerne på skolerne ligger i kategorien defekt. Skolernes idræthaller er 

vurderet som en del af skolernes helhedsvurdering. Der kan derfor ikke trækkes en lige linje mellem 

skolernes idrætshaller og skolernes stand. Vurderingerne er derfor ikke helt retvisende, når fokus kun er 

på idrætshallerne. Kommunen har også to idrætsanlæg, der ligger i kategorien lettere slidt med Veksø 

Multihal (bygget i 2007) og Sandbjerg hallen. Af tabel 4 ses det samlede vedligeholdelsesefterslæb på 

idrætsanlæggene ekskl. udearealerne er beregnet til ca. 20 mio. kr. over de næste ti år. Idrætshallerne  

på skolerne er ikke indregnet her 15. Tabellen viser også det samlede antal kvadratmeter til indendørs 

idrætsfaciliteter, som lyder på 24.376 m2 . 
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 Intern beregning Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) 
15

 Intern beregning Center for Ejendomme og Interne Service (CEI) 

Idrætsanlæg Stand 

Smørum idrætsanlæg 2,5 

Stenløse idrætsanlæg 3,5 

Ølstykke Idrætsanlæg (hallen) 3 

Ølstykke idrætsanlæg/klubhus 3 

Ølstykke svømmehal 3 

Ganløse hallen 2,9 

Veksø multihal 2 

Sandbjerg hallen 2.05 

Boesager Svømmehal 3,42 

Idrætshaller på Balsmoseskole * 4,04 

Idrætshaller på Boesagerskole* 3,42 

Idrætshaller på Toftehøjskolen* 4,15 

Idrætshaller på Stengårdsskole * 4.21 

Idrætshaller på Jørlunde skole* 3,08 

Idrætshaller på Bækkegårds skole* 4,39 

Idrætshaller på Maglehøj skole* 3,91 

Idrætshaller på Hampeland skole* 3,8 

Idrætshaller på Slagslunde skole* 4,05 

Idrætshaller på Søagerskole* 4,26 
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Vedligeholdelse/stand, idrætsanlæg          

Ejendomme Tilstandsvurdering 
Vægtet 

   m² Genopretning Vedligehold Vedligehold I alt 

      1-2 år  år 3-5 år 6-10   

Sandbjerghallen 2.05 1.952 109.195 570.000 10.000.000 10.679.195 

Ganløsehallen 2,90 3.496 0 0 0 0 

Ledøje-Smørum 
Idrætscenter 

2.50 6.256 2.500.000 0 0 2.500.000 

Stenløse 
Klubhus 

3.72 600 488.200 550.000 160.000 1.198.200 

Stenløsehallen 3.50 3.462 460.000 200.000 3.200.000 3.860.000 

Tennisanlæg i 
Søsum 

2.20 201 0 0 0 0 

Ølstykke Hallen 3.00 3.619 0 500.000 0 500.000 

Ølstykke 
Stadion, 
klubhuset 

3.00 681 0 0 300.000 300.000 

Ølstykke 
Svømmehal 

3.00 2.640 0 1.000.000 0 1.000.000 

Ølstykke 
Tennisklub 

2.50 196 0 0 0 0 

Veksø Multihal 2.00 1.273 120.000 0 0 120.000 

SUM  24.376 3.568.200 2.820.000 13.660.000 20.157.395 

Tabel 4 – oversigt over vedligeholdelsesefterslæb over 10 år 

 

Indsatser til at styrke parameteret, som kommunen har implementeret siden undersøgelsen:  

 Kommunen har tilført appen Tip Egedal en funktion, hvor borgere kan anmelde skader eller 

andre årsager til utilfredshed på anlæggene, mens de er på anlæggene. På den måde kan 

kommunen først og fremmest få hurtigt kendskab til skade og mangler mm. og dermed handle 

på det. 

 

 Center for Ejendomme og Intern Service har sammen med Center for Plan, Kultur og Erhverv 

etableret et struktureret samarbejde i den løbende drift og vedligeholdelse for 

idrætsanlæggene for at skabe overblik over udgifter og anlæggenes stand. 

Indsatser til at styrke parameteret som kommunen er i færd med at implementere siden undersøgelsen 

 Kommunen arbejder med formidlingen af Tip Egedal app og sætter synlige mærkninger og 

vejledninger op på faciliteterne, således at kommunikationen mellem borgerne og kommunen 

resulterer i løbende udbedring af skader og mangler.  
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Bud på fremtidige indsatsområder  

 I arbejdet med multifunktionelle kvadratmeter kan der undersøges, hvorvidt kommunens 

faciliteter til kultur og fritid kan samtænkes, og hvad det vil kræve ift. indretning af bygningerne 

og foreningskulturen. 

3) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunens dækning af facilitetsbehovet 

Igen ligger Egedal Kommunen som nr. 90 med en score på 3,03 (skala fra 1-4).  Det giver et billede af en 

generel utilfredshed af kommunens dækning af det facilitetsbehov foreningerne har.  Det kan eventuelt 

bunde i at foreningerne havde stor vækst i 2013-2017, og der derfor var større efterspørgsel end 

normalt. En anden årsag kan være de tidligere nævnte problemer med bookingsystemet, som har gjort 

processen svær for foreningerne ved booking af lokaler.  

En måde at undersøge kommunens dækning af foreningernes facilitetsbehov er at trække data udfra 

bookingsystemet EgOn, og se belægningsgraden i tidsperioden fra 16-22, som er foreningernes ”prime-

time”. Denne funktion er pt. ikke mulig i bookingsystemet, men formodes at være tilgængelig i 

nærmeste fremtid. Da bookingsystemet er helt nyt i kommunen, kan det være en fordel at foretage et 

sådan udtræk efter at systemet har kørt et år.  Her vil forbehold for systemfejl og erfaringer fra 

foreninger, skoler samt andre brugere kunne medtages i en analyse af belægningsgraden.   

En analyse foretaget af SDU viser, at belægningsgraden af mange af kommunernes idrætsfaciliteter ikke 

altid svarer til den reelle udnyttelsesgrad16. Det vil sige, at foreningerne ikke altid bruger de tider, de har 

booket. Det kan der være flere årsager til; bla. at der ikke er tilmeldinger nok til foreningens tilbud,  det 

ikke har været muligt at finde instruktører eller trænere til aktiviteterne og aflysninger i løbet af året. Da 

foreningerne oplever, at kommunen ikke dækker deres facilitetsbehov, kunne det være interessant at 

foretage en analyse af både bookinggraden og den relle udnyttelsesgrad, for at finde løsninger, der 

kommer alle foreningerne til gode ift. deres oplevede lokalebehov. For at lave en analyse af 

udnyttelsesgraden af kommunens idrætsfaciliteter, vil det kræve registreringer af fremmødte deltagere 

pr. booking af faciliteterne.  

Syddansk Universitet har foretaget en analyse af udnyttelsesgraden ift. antal bookinger på 62 

idrætsanlæg i 23 kommuner17. Egedal var ikke en del af undersøgelsen, og grafen er derfor ikke direkte 

overførbar til idrætsanlæggene i Egedal Kommune. Den giver dog en indikation af forskellen mellem 

bookede tider og reel udnyttelse i de deltagende kommuner. Figur 2 viser udnyttelsesgraden i Region 

Hovedstaden og på landsplan.   

 

 

 

                                                           
16

 https://www.loa-fonden.dk/media/7426/movements2017_idraetsanlaegs-benyttelse-og-brugernes-tilfredshed.pdf,   
17

 https://www.loa-fonden.dk/media/7426/movements2017_idraetsanlaegs-benyttelse-og-brugernes-tilfredshed.pdf  
 

https://www.loa-fonden.dk/media/7426/movements2017_idraetsanlaegs-benyttelse-og-brugernes-tilfredshed.pdf
https://www.loa-fonden.dk/media/7426/movements2017_idraetsanlaegs-benyttelse-og-brugernes-tilfredshed.pdf
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Generelt set ligger både bookinggraden og udnyttelsesgraden højere i Region Hovedstaden end på 

landsplan. Det vil sige, at der både er større efterspørgsel på - og brug af idrætsfaciliteterne  i Region 

Hovedstad end på landsplan. I Region Hovedstaden har idrætshallerne i tidsrummet 16-22 været booket 

i 93 pct. af tiden, mens den faktiske udnyttelse ligger på 74 pct. Undersøgelsen viser derfor, at der er 

ledig kapacitet i idrætsanlæggenes ’peak-hours’. Hvis det antages, at det samme billede er gældende for 

Egedal Kommune, vil der være en ledig kapacitet i bookede tider på ca. 25 % tilgængelig for foreninger 

og borgere.  

 

Lignende analyser af faciliteternes bookinggrad og udnyttelsesgrad kunne være interessant for at 

belyse foreningernes utilfredshed med kommunens dækning af deres facilitetsbehov. Det vil kunne vise, 

om der reelt set er et problem – og eventuelt også give bud på løsninger, hvis det viser sig, at 

udnyttelsesgraden er lavere end bookinggraden. Kommunen er i færd med at teste et tælledevice 

kaldet IoT produkter (Internet of Things). IoT enheder kører trådløst på allerede etablerede tekniske 

netværk. Da der ikke benyttes simkort, ligger omkostningerne meget lavt – under 600 kr. pr. enhed og 

batterierne har en levetid på op til 5-10 år. De er hurtige og nemme at montere og afmontere og tilgås 

via webportal. Alle data er tilgængelige med det samme. Kommunen har opsat nævnte produkt på en 

lokation med henblik på teste funktionaliteten.  

 

 

 
 
 
 

Figur 2 - Procenvis bookinggrad og belægningsgrad af idrætshaller i tidsrummet 16-22 Region Hovedstad 
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Indsatser til at styrke parameteret, som kommunen har implementeret siden undersøgelsen: 

 Kommunen lancerede et nyt bookingsystem i august 2018 og tilbød foreningerne introduktion 

til systemet for at gøre lokalebooking samt annullering af bookinger på idrætsfaciliteterne let 

for foreningerne.  

Indsatser til at styrke parameteret som kommunen er i færd med at implementere siden undersøgelsen 

 Kommunen er i færd med et pilotforsøg, hvor kameraer og IoT-enheder med tællefunktion 

sættes op i udvalgte haller og kommunale bygninger.  

 

 Kommunens bookingsystem gør det let at afbooke ledige tider – foreningerne skal have en 

naturlig praksis for annullering af ledige tider. Der kan evt. indføres sanktioner, hvis 

foreningerne ikke annullerer en booket tid (hvis hold ikke oprettes mm).  

Bud på fremtidige indsatsområder  

 Efter en sæson med EgOn, kan der beregnes en belægningsgrad på kommunens 

idrætsfaciliteter i tidsperioden 16-22. Den kan efter opsætning af IoT enheder og kameraer med 

tællefunktion også vise en analyse, over den reelle belægningsgrad og udnyttelsesgrad. 

 

 I arbejdet med multifunktionel anvendelse af kommunale bygninger kan der foretages en 

undersøgelse af, hvor mange lokaler i kommunens kulturhuse der er egnet til krops- og 

bevægelsesaktitivteter. 

  

 Rapporten undersøger ikke faciliteter til selvorganiseret idræt, men tendensen peger imod at 

stadig flere danskere dyrker motion på denne måde18. Ved renovering af skolernes uderum kan 

skolegården tænkes som en del af et kulturelt byrum, med installationer til fysisk aktivitet, leg 

og holdsport, der er let tilgængelige for lokalområdet.   

 

 Fundraising og partnerskaber kan med fordel tænkes ind i processerne for nytænkning af 

kommunale bygninger. Det kvalificerer processen og produktet ift. inddragelse af partnere med 

deres knowhow, og derudover øges det samlede beløb til at bygge for. 

 

4) Foreningernes gennemsnitlige vurdering af kommunens facilitetspolitik 

Egedal Kommune, har ikke en facilitetspolitik, men en Ejendomsstrategi, der angiver vision og 

overordnede principper for kommunens ejendomme, herunder også kommunens idrætsfaciliteter. 

Spørgsmålet er hvorvidt idrætsforeningerne kender til denne strategi. Idrætsfaciliteterne nævnes også i 

Egedal i Sundhedspolitikken, som et tema19. Desuden nævnes idrætsfaciliteter i Kultur- og 

                                                           
18

 Danskernes idrætsvaner 2016  
19

 www.egedalkommune.dk/media/1958602/sundhedspolitikken.pdf 

http://www.egedalkommune.dk/media/1958602/sundhedspolitikken.pdf
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Fritidspolitikken under temaet multifunktionelle løsninger20. På trods af dette rangerer kommunen helt i 

bund som nr. 93 med en score på 4,03.  

Det er på dette parameter, at foreningerne udtrykker størst utilfredshed. I DIF’s undersøgelse anbefales 

en facilitetspolitik, som kan hjælpe kommunen med at fastlægge prioriteringer på området samt 

bestemme i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge, kommunen ønsker at renovere, udbygge, nybygge 

og kvalitetssikre de kommunale idrætsfaciliteter21.  

 

Indsatser til at styrke parameteret som kommunen har implementeret siden undersøgelsen:  

 Der er fokus på idrætsfaciliteterne i både Ejendomsstrategien, Sundhedspolitikken og Kultur- og 

Fritidspolitikken. 

Indsatser til at styrke parameteret som kommunen er i færd med at implementere siden undersøgelsen 

 Nærværende rapport oplyser politikere i kommunen om idrætslivets utilfredshed med den 

nuværende politiske fokus på idrætsfaciliteterne. 

Bud på fremtidige indsatsområder  

 I det fremtidige arbejde med udviklingen af en ny politik på kultur, idræts- og fritidsområdet kan 

et særskilt afsnit om faciliteter til idræt, kultur og fritid indarbejdes. 

  

2. Fakta og tal  
 

I dette afsnit undersøges kommunens udgifter til idrætsområdet. Der tages igen udgangspunkt i DIF’s 

analyse ”Idrætsforeningernes rammer og vilkår” for at se hvor kommunen rangerer på de økonomiske 

parametre. Derefter belyses mulige årsager til rangeringen – og til sidst laves en benchmarking ift. 

sammenligningskommuner.  

 

                                                           
20

 http://www.egedalkommune.dk/media/1583668/godkendt_kultur_og_fritidspolitik_2015-2018.pdf 
21

 Fester, M.: Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017 
 

”… Byrådet ønsker, at der sættes et særligt fokus på etableringen af 

mindre og let tilgængelige faciliteter og ”motionsøer” der, hvor mange 

borgere har deres daglige gang og gøremål. Det væsentlige er at få 

aktivitetsniveauet op – ikke om det sker på et stort idrætsanlæg.” 

 

- Uddrag fra Sundhedspolitikken 
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I DIF’s analyse rangerer Egedal som nr. 64 ud af 93 kommuner ift udgifter på idrætsområdet. Der måles 

på 7 parametre:  

Parameter Egedal rangering ud af 93 
kommuner  

Udvikling fra 2013  

Foreningernes gennemsnitlige 
vurdering af kommunernes 
tilskudsordning 

83 -33 

Foreningernes gennemsnitlige 
vurdering af idrættens 
økonomiske prioritering 

92 -23 

Foreningers gennemsnitlige 
vurdering af deres økonomiske 
forhold 

3 68 

Kommunens nettoudgifter til 
drift af fritidsområdet pr. 
indbygger 

38 6 

Kommunens nettoudgifter til 
idrætsanlæg pr. indbygger 

63 -31* 

Kommunernes gennemsnitlige 
nettodriftsudgifter til 
fritidsområdet 

89 -50* 

Kommunens gennemsnitlige 
andel af netto anlægsudgifter til 
idrætsanlæg 

14 77* 

Egedal Kommunes totale 
rangering på de økonomiske 
parametre** 

64 3 

Tabel 5 – oversigt over Egedal Kommunes placering i DIF’s analyse på kommunens udgifter på idrætsområdet 

*Alle tallene fra undersøgelsen er relative ift. de øvrige kommuners forbrug på områderne. Derfor er det muligt at 

kommunens nettoudgifter til idrætsanlæg pr. indbygger er faldet (hvis Egedal har fået flere indbyggere) i 

sammenligning med de øvrige kommuner samtidig med Egedals gennemsnitlige andel af netto anlægsudgifter til 

idrætsanlæg er steget.  

** Data DIF har målt på se bilag 4. 

 

Overordnet set er Egedal Kommune rykket tre pladser frem siden sidste undersøgelse i 2013. De 

parametre, der trækker ned er hovedsageligt baseret på foreningernes vurderinger. Der ses en tydelig 

divergens imellem foreningernes vurdering af kommunens økonomiske håndtering af idrætsområdet 

ift. den reelle udvikling af de økonomiske parametre sammenlignet med de øvrige kommuner. Det giver 

et billede af foreningernes utilfredshed med kommunen på idrætsområdet.  

Et udtræk fra Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal viser, hvor kommunen ligger i forhold til 

sammenligningskommuner (baseret på antal indbyggere ml. 40.000-49.999). 
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Udg. til sport og fritid pr. indb. – rangeret    
      

         

 

kom. 
Nr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Frederikssund Kommune 250 1.051 1.062 1.076 1.028 773 895 912 

Hillerød Kommune 219 952 914 959 947 919 944 964 

Ballerup Kommune 151 924 969 1.044 968 1.007 1.004 1.064 

Bornholms Kommune 400 1.088 1.096 1.042 1.015 1.043 1.064 1.097 

Kalundborg Kommune 326 1.130 1.054 1.079 1.056 1.071 1.122 1.127 

Egedal Kommune 240 1.235 1.336 1.244 1.301 1.180 1.199 1.227 

Gribskov Kommune 270 1.219 1.374 1.377 1.437 1.519 1.391 1.271 

Høje-Taastrup Kommune 169 1.202 1.247 1.122 1.187 1.188 1.257 1.309 

Greve Kommune 253 1.272 1.283 1.299 1.249 1.192 1.257 1.493 

Tårnby Kommune 185 1.610 1.642 1.676 1.730 1.736 1.821 1.814 

Gennemsnit   1.168 1.198 1.192 1.192 1.163 1.195 1.228 
Tabel 6 Kommuner med 40.000-49.999 indbyggere i Region Hovedstad http://www.noegletal.dk/ dataudtræk 18.9.18  

Af tabel 6 ses at Egedal Kommune ligger på en 6. plads, og rammer med 1.227 kr./indbygger det 

gennemsnitlige udgiftsniveau ift. sammenligningskommunerne. Analysen siger dog ikke noget om 

udgiften pr. kvadratmeter.  

Undersøges de kommuner, der har nogenlunde samme udgifter pr. indbygger som Egedal Kommune 

rangerer de alle højere i DIF’s analyse på de økonomiske parametre: Kalundborg nr.12, Gribskov nr. 26 

og Høje-Taastrup nr. 6. og Egedal nr. 64. Det understreger blot det faktum, at de foreninger, der har 

besvaret DIF’s analyse er mere utilfredse med kommunens arbejde eller prioriteringer på idrætsområdet 

både ift. økonomi og faciliteter, end foreninger i kommuner der har samme udgifter til området.  

 

 

Hvis benchmarking foretages på landsplan ift. Økonomi og 

Indenrigsministeriets 22 sammenligningskommuner (baseret 

på antal indbyggere) ligger Egedal Kommune med sine 1227 

kr. pr. indbygger placeret over den gennemsnitlige udgift til 

sport og fritid, som ligger på ca. 1175 kr. Figur 3 viser, at Egedal 

Kommune (den røde graf) har ligget over gennemsnitlige 

udgifter til sport og fritid i danske sammenligningskommuner 

(baseret på indbyggertal) de sidste 6 år.  I bilag 5 vises et 

grafisk overblik over, hvilke kommuner, der sammenlignes 

med og deres deres udgiftsniveau. 

 

Figur3 – benchmarking udgifter til sport 
og fritid ift. danske kommuner med 
indbyggertal ml. 40-49.999  

http://www.noegletal.dk/
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Byrådet i Egedal kommune afsætter hvert år en ramme for en række puljer og tilskudsordninger til det 

frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.  

I Folkeoplysningsloven er beskrevet betingelser og vilkår for at modtage kommunalt tilskud til 

foreningerne. Ud fra det, er en række principper og regler udformet, der er gældende for foreningerne i 

Egedal Kommune.  

Indenfor kultur- og fritidsområdet er der følgende puljer i henhold til Folkeoplysningsloven: 

Tabel 7 - Oversigt over tilskud til folkeoplysende foreninger i Egedal Kommune 2018 – for detaljeret beskrivelse se bilag 6 

Pulje Midler i kr.  

Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år 
og 
Tilskud til lederkurser og lederuddannelser 

2.488.000 

Tilskud til lokaler 870.000 

Tilskud til voksenundervisning (Aftenskole) 2.156.000 

Tilskud til incitamentspuljen 62.000 

Tilskud til Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til 
projekter og arrangementer 

317.000 

Tilskud i alt 5.893.000 

 

Tabel 8 - Oversigt over aktivitetstilskud til idrætsforeningerne i årene 2015-2018 

Tabel 7 giver et overblik over kommunens tilskud til alle folkeoplysende foreninger i Egedal Kommune, 

med et beløb i år 2018 på i alt 5.893.000 kr.  

Af de i alt 2.488.oo0 kr. i aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, går  1.721.490 kr. til 

idrætsforeningerne. Det svarer til ca. 70 % af puljen. Resten af puljen går primært til spejderne, som også 

har mange medlemmer under 25 år.   

Ved en benchmarking på aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år ses, at Egedal Kommune yder et 

gennemsnitligt aktivitetstilskud pr. indbygger på 52 kr., hvilket ligger meget tæt på det gennemsnitlige 

tilskud i Danmark, der er på 56 kr.pr indbygger (se tabel 9). 

 

 

 

 

 

Pulje\År 2015 2016 2017 2018 

Aktivitetstilskud 
idræt  

 
1.829.476 kr.  

 
1.802.597 kr. 

 
1.802.597 kr. 

 
1.721.490 kr.  
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Tabel 9 En beregning på aktivitetstilskud til børn under 25 år – fordelt på kommunetyper 

 Tilskud pr. forenings-
medlem under 25 år 

Tilskud pr. indbygger 
(skema) 

Tilskud pr. indbygger 
(regnskaber) 

Yderkommune 237 50 59 

Landkommune 223 49 66 

Mellemkommune 259 48 66 

Bykommune 357 68 88 

Gennemsnit 287 56 73 

Antal Kommuner (n) 67 83 98 

 

Kommune Gennemsnit pr borger 

Egedal 52 kr. 

 

Egedal Kommune er ifølge landdistriktsredegørelsen kategoriseret som bykommune22,  og 

aktivitetstilskuddet pr. indbygger ligger derfor i lave ende i den kategori, hvor det gennemsnitlige 

tilskud pr. indbygger er 68 kr. pr indbygger. 

3. Idrætsforeningernes trivsel og udvikling 
 

En kortlægning af idrætsforeningerne viser, at der er 81 idrætsforeninger i Egedal Kommune fordelt på 

19.942 medlemmer. Det betyder, at 46 % af borgerne er medlem af en idrætsforening. Overordnet 

kendetegnes idrætten i Egedal Kommune ved stor tilslutning til traditionelle idrætsgrene som golf, 

fodbold, gymnastik, badminton, svømning, tennis, ridning og håndbold. Figur 4 viser foreningernes 

medlemmer i 2018 fordelt på idrætsgrene i Egedal Kommune23. De tre primære idrætsgrene i Egedal 

Kommune, målt på antal medlemmer, er golf, gymnastik og fodbold.  

                                                           
22

 Thøgersen, M.: Folkeoplysning i kommunerne – en analyse af kommunale nøgletal på Folkeoplysningsområdet –  
    2017,  s. 14 , 92 
23

 Intern udregning baseret på foreningernes indrapporterede medlemstal ifbm. tilskud. 
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Figur 4 idrætsaktiviteter i Egedal Kommune fordelt på antal medlemmer 

For at afdække idrætsforeningernes trivsel og udvikling undersøges to parametre hhv. frivillighed og 

idrætspolitik fra DIF’s analyse ”Idrætsforeningernes rammer og vilkår”24. De to parametre undersøges i 

samme afsnit, da det vurderes at både frivillighed og de idrætspolitiske parametre, der dækker over 

foreningernes trivsel og medlemsvækst, begge er med til at tegne et billede af foreningernes trivsel og 

udvikling.  

DIF’s undersøgelse på parameteret frivillighed er delt op i tre temaer, som ses i tabel 10.  

Temaer i parameteret 
frivillighed 

Egedals rangering (ud af 93 
kommuner) 

Udvikling fra 2013 

Foreningernes gennemsnitlige 
vurdering af kommunens 
anerkendelse af frivilligheden 

88 -40 

Antal indbyggere pr. frivillig 84 -6 

Antal medlemmer pr. frivillig i 
foreningerne 

90 1 

Total rangering på frivillighed 92 -16 
Tabel 10 - oversigt over Egedal Kommunes rangering DIF's analyse på frivilligheds paramteret 

 

 

 

 

                                                           
24

 https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/dif_analyser/idraetsforeninger_i_danmark 
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DIF’s undersøgelse på de idrætspolitiske parametre dækker over seks temaer, som ses i tabel 11.  

Temaer i parameteret Idrætspolitik Egedals rangering (ud af 93 
kommuner) 

Udvikling fra 2013 

Foreningslivets trivsel 38 37 

Foreningernes vurdering af kommunens 
idrætspolitik 

87 -34 

Tilfredshed med den kommunale service 91 -43 

Foreningsdeltagelse som andel af 
indbyggere* 

34 -26 

Foreningstallets udvikling i perioden 2013-
2016* 

1 68 

Udvikling i medlemstallet i perioden 2013-
2016 (T.O.M 18) 

36 6 

Udviklingen i medlemstallet i perioden 
2013 – 2016 (19 år eller derover) 

89 -62 

Total rangering på idrætspolitiske 
parametre 

61 -20 

Tabel 11 - Oversigt over Egedal Kommunes placering på parameteret om idrætsforeningernes trivsel og udvikling 

*Alle tallene fra DIF’s undersøgelse er relative ift. de øvrige kommuner. Derfor er det muligt at foreningstallet som 

andel af indbyggere falder, mens foreningstallets udvikling stiger, hvis Egedal kommune har fået flere indbyggere  

samtidig med at nye foreninger er blevet godkendt. 

Af tabel 10 og 11 ses, at foreningerne ikke føler, at deres frivillige engagement anerkendes af 

kommunen. Det er en udfordring, da Egedal Kommune ligger nr. 90 i antal frivillig pr. forening. De er 

heller ikke tilfredse med den kommunale service. Hvad der præcis henvises til er ikke muligt at 

undersøge. Da der ikke findes en særskilt idrætspolitik i kommunen ligger Egedal Kommune også lavt på 

dette parameter. Hvis man ser bort fra ovennævnte faktorer, ser det ud til at foreningerne trives. De 

vokser i antal foreninger og i medlemmer. Ti foreninger er blevet godkendt i perioden 2013-2017. 

Oversigten viser dog et fald i medlemmer. Denne tendens ses i hele Danmark.  

Undersøges foreningernes medlemstal i perioden 2012-201725, ses der et fald på 370 medlemmer. Denne 

udvikling stopper i 2016, hvor der har været en stigning i medlemstallet fra 2016 til 2017 på 589 

medlemmer.  

Opgørelsesår 

Foreningernes 
medlemstal i                   
Egedal 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

20.286 20.892 19.576  18.706 19.327 19.916 

Tabel 12 - Foreningernes medlemstal i perioden 2012-2017 

 

Foreningernes utilfredshed med kommunen skinner igennem på alle fire parametre som måles på i DIF’s 

analyse (faciliteter, økonomi, frivillighed og idrætspolitik). Utilfredsheden bunder ikke altid i fakta, som 

belyst i rapporten, men mere i foreningernes egne vurderinger. Der kan altså være tale om et skift i 

                                                           
25

 Udtræk fra Danmarks centrale foreningsregister www.medlemstal.dk   

http://www.medlemstal.dk/
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foreningernes holdning til kommunens håndtering af idrætsområdet. Da rapporten ikke giver svar på 

den bagvedliggende grund for utilfredsheden, er det ikke muligt at give et eksakt svar herpå.  

Dog skete der i perioden op til undersøgelsen forandringer på idrætsområdet, som måske kan have 

indflydelse på foreningernes svar.  

Over en relativ kort periode blev nogle af de kommunale nøgleposter for idrætsområdet udskiftet. 

Derudover resulterede en nedskæring også i en reduktion i chefstaben på  idrætsområdet. 

Forandringen i sig selv kan være årsag til utryghed og eventuelt resultere i utilfredshed. De frivillige i 

idrætten har skulle forholde sig til nye måder at samarbejde med kommunen på og opbygge relationer 

til de nye nøglepersoner.  

4. Trends på idrætsområdet 

Kapitlet opdeles i to temaer hhv.: Trends på idrætsaktiviteter i Danmark og trends på idrætsbyggerier i 

Danmark. Dels for at se om de to følges ad og dels for at dykke ned i hvert tema, for at se om Egedal 

kommune imødekommer trends på begge områder.  

 

Trends for idrætsaktiviteter i Danmark 

Det overordnede billede af trends for idrætsaktiviteter i Danmark viser at der er stabilitet men en 

tendens mod nedgang i nogle af de foreningsdrevne idrætsaktiviteter.  

Figur 5 viser udviklingen af trends indenfor voksnes idræt/motionsvaner fra 2007-2016 i Danmark. Her 

ses særligt tilbagegang i dans, golf, aerobic, gymnastik, håndbold, fodbold og tennis. Altså en nedgang i 

nogle af de traditionelle foreningsdrevne idrætsgrene. De tre største trends blandt voksne er 

styrketræning, løb og vandreture. De har siden 2007 været danskernes mest udbredte motion og er det 

stadig.  
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Figur 5 – viser udviklingen af idrætsaktiviteter blandt voksne (Kilde: Idrættens Analyse Institut www.idan.dk)
26

 

 

Blandt børnene ser det anderledes ud. Her er det de traditionelle idrætsgrene, som fodbold, svømning 

og gymnastik, der dominerer. Som det ses er der dog et generelt fald blandt alle tre idrætsgrene i 

perioden 2007-2016. 

 
Figur 6 – idrætsaktiviteter trends blandt børn, Idan 2016 

Figur 7, viser et øjebliksbillede af de foreningsaktiviteter som er populære i Egedal Kommune. Her ses at 

golf er de voksnes foretrukne idrætsgren i Egedal Kommune. Dernæst kommer gymnastik, badminton 

og fodbold som de mest populære idrætsgrene blandt voksne. Den store tilslutning til gymnastik blandt 

voksne skyldes blandt andet at yoga tilbydes i gymnastikforeningerne. De tre største idrætsgrene 

blandt børn og unge op til 25 år er gymnastik, svømning og fodbold. Det skal pointeres, at der ikke er 

                                                           
26

 http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-
a696011583d5 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5
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data for selvorganiseret eller idræt hos private og kommercielle udbydere i Egedal Kommune. Derfor 

kan figur 7 ikke sammenlignes med figur 5 og 6  

 

Figur 7 viser foreningernes medlemmer i Egedal Kommune hhv. børn/unge (0-24) og voksne (25 +) fordelt på idrætsgrene.  

 

Trends for idrætsbyggerier 

Naturen er det sted, som voksne danskere har som højeste prioritet ved valget at steder til at udøve 

fysisk aktivitet. Det er fælles for både mænd og kvinder. Derudover er der en del forskelle på trenden i 

idrætsvaner hos mænd og kvinder både ift. anvendelse af faciliteter og deltagelse i idrætsgrene. Her ses  

at kvinder, udover naturen, primært anvender gymnastiksale, mens mænd anvender idrætshaller til 

deres idrætsaktiviteter. Fælles for begge køn er også præferencen af aktiviteter i fitnesscentre og på 

veje og gader. 

 

Anderledes ser det ud hos børnene, der primært dyrker idræt og motion i foreningsregi. Her foregår 

idrætsdeltagelse af børn mellem 7 og 15 år primært via foreningernes tilbud i almindelige idrætshaller, 

gymnastiksale og i egen have på trampolinen27. Der er dog en klar tendens til at børnene kopierer deres 

forældres idrætsvaner i og med at flere børn og unge er fysisk aktive i motionscentre.  

 

I Danmark har det i flere årtier været kutymen at bygge idræts-, kultur og fritidsfaciliteter, der er 

skræddersyet aktiviteterne28. Det er i overvejende grad også tilfældet i Egedal Kommune. Det store 

antal idrætsfaciliteter på skolerne og idrætsanlæg i kommunen er et gode, som fulgte med 

kommunesammenlægningen i 2007. Det resulterer i at nogle lokaler står tomme, når de ikke bruges af 

                                                           
27

 Se bilag 7-8. 
28

 file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/31706-Artikeltekst-72386-1-10-20160804.pdf 
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den specifikke aktivitet. Samtidig betyder det, at kommunen får en stor budgetpost på vedligehold af 

de mange bygninger. For nogle idrætsgrene er det et must med specialindrettede faciliteter, hvis de 

skal bruges til konkurrence og dermed skal opfylde specifikke krav. Men det er ikke alle idrætsgrene, 

der har brug for det. Og det åbner op for at flere kulturer i fritidslivet kan mødes under samme tag, med 

fleksible- og multifunktionelle lokaler. Og netop sådanne kulturelle mødesteder, som forener 

bevægelses, kultur- og fritidsaktiviteter under samme tag er den nye trend indenfor kultur- og 

idrætsarkitektur. I sådanne konstellationer er det muligt at opdyrke partnerskaber og søge relevante 

fonde til udvikling samt etablering eller indretning af nye faciliteter. Da flere kommuner bygger efter 

devicen multifunktionalitet og fleksible rammer er foreningerne flere steder gået sammen om at danne 

en fællesforeningskultur på tværs af deres respektive formål og aktiviteter.   

 

At idræts- og kulturfaciliteter sammensmeltes er en følge af danskernes nye fritidsvaner, 

organiseringsformer og formidlingsmuligheder. Flere søger ad hoc og kort deltagelse i aktiviteter 

fremfor faste aktiviteter hver uge over en hel sæson. Samtidig har flere et større ønske om samvær og 

fællesskab. Det er et paradoks, men begge dele efterspørges samtidig29-30, og det er et vilkår som 

Egedal Kommune skal forholde sig til i arbejdet med multifunktionel anvendelse af kommunens 

bygninger.  

  

                                                           
29

 https://www.linkedin.com/pulse/det-handler-om-%C3%A5benhed-og-v%C3%A6rtskab-esben-danielsen/ 
30

 https://www.loa-fonden.dk/om-fonden/ 

https://www.linkedin.com/pulse/det-handler-om-%C3%A5benhed-og-v%C3%A6rtskab-esben-danielsen/
https://www.loa-fonden.dk/om-fonden/
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5. Anbefalinger til fremtidigt politisk fokus 
 

På baggrund af forslag til indsatsområder angivet i rapporten samles administrationens anbefalinger til 

fremtidigt politisk fokus her. Administrationen anbefaler: 

 

 

 at der foretages en analyse af belægnings- og udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteterne både i 

den fulde åbningstid 8-22 og i tidsrummet 16-22. Det vil give et retvisende billede af den reelle 

booking- og udnyttelsesgrad, og derved belyse hvorvidt idrætsforeningernes facilitetsbehov 

dækkes.   

 

 at der udarbejdes en fremsigtet strategi for idrætsområdet.  

 

 at der tænkes i samarbejder på tværs af centrene ved relevante indsatser på idrætsområdet i 

forhold til hhv. skoler, frivillighed og nytænkning af kommunens inde- og udearealer.   

 

 at foreningsidrætten inddrages i tilblivelsen af en ny politik for kultur, idræts- og fritidslivet, 

samt at der i politikken er et tydeligt strategisk fokus på idrætsområdet.  

 

 at mulighederne for brug af kulturhusene til idrætsforeningernes krops- og 

bevægelsesaktiviteter undersøges i arbejdet med multifunktionel anvendelse af kommunens 

bygninger. 

 

 at der i planlægningsarbejdet ved nytænkning af eksisterende bygninger (der skal kunne rumme 

idræts-, kultur- og fritidsbrugere) tænkes i partnerskabs- og fundraising muligheder.  
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6. Bilag 
 

Bilag 1 – Den samlede kommunale rangering og udvikling 
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Bilag 2 – samlet oversigt over idrætsfaciliteter baseret på facilitetsdatabasen.dk  
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Bilag 3 – Detaljeret beregning af udgifter til drift, energi, vedligehold og renovering 

Enhed Aktivitet 2015 2016 2017 

Sandbjerghallen Energi 313.961 283.853 197.125 

  Vedligehold 21.912 32.026 105.049 

  Drift/renovering   3.600   

Sandbjerghallen Total   335.873 319.479 302.174 

Boesagerskolen svømmehal Drift/renovering 1.060.190   2.665.479 

Boesagerskolen svømmehal Total   1.060.190   2.665.479 

Smørum Idrætsanlæg Energi 897.682 773.329 1.080.801 

  Vedligehold 198.786 282.897 251.130 

  Drift/renovering   104.138   

Smørum Idrætsanlæg Total   1.096.468 1.160.364 1.331.931 

Ganløsehallen Energi 25.339 14.160 19.204 

  Vedligehold 35.293 93.776 355.619 

  Drift/renovering   391.140 2.308.489 

Ganløsehallen Total   60.631 499.076 2.683.312 

Ølstykke Idrætsanlæg Energi 1.405.369 1.020.022 1.086.265 

  Vedligehold 67.711 144.443 312.456 

  Drift/renovering     3.636.593 

Ølstykke Idrætsanlæg Total   1.473.080 1.164.465 5.035.314 

Ølstykke Tennisklub Energi 27.538 20.678 55.485 

  Vedligehold   56.400 4.469 

Ølstykke Tennisklub Total   27.538 77.078 59.954 

Ølstykke Svømmehal Energi   192.711 -131.599 

  Vedligehold 1.200 112.322 839.533 

  Drift/renovering 177.899 14.510.374 3.293.282 

Ølstykke Svømmehal Total   179.099 14.815.408 4.001.216 

Øvrig idræt Energi   18.935 18.937 

  Vedligehold 17.490 127.674 161.992 

Øvrig idræt Total   17.490 146.608 180.930 

Stenløse Idrætsanlæg Energi 283.856 331.292 316.157 

  Vedligehold   995.126 1.238.650 

  Drift/renovering 157.305   1.215.778 

Stenløse klubhus Drift/renovering 212.152 33.155   

Stenløse Idrætsanlæg Total   653.313 1.359.573 2.770.585 

Veksø Multihal Energi     129.246 

  Vedligehold     444.093 

Veksø Multihal Total   0 0 573.339 

Ganløsebadet Vedligehold   205.339 351.009 

  Drift/renovering 4.200.769     

Ganløsebadet Total   4.200.769 205.339 351.009 

Søsum Tennisklub Vedligehold   2.264 240 

Søsum Tennisklub Total   0 2.264 240 

Alle anlæg Daglig drift 4.685.278 5.328.742 5.254.112 

IDRÆTSANLÆG TOTAL Alle udgifter 13.789.729 25.078.396 25.209.595 
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Bilag 4 – Oversigt over data for økonomiske beregninger 

 

 

Kilde: file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017%20(2).pdf 

file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017%20(2).pdf
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Kilde: file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017%20(2).pdf 

 

 

file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017%20(2).pdf
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Bilag 5 – Nøgletal – benchmarking på udgifter til sport og kultur pr. indbygger målt på indbyggertal i 

Danmark ml. 40.000-49.999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager 

 

http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager
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Bilag 6 – Detaljeret overblik over aktivitetstilskud for børn og unge under 25 

Pulje Midler i kr.  

Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 

år, uddeles til Folkeoplysende foreninger, i 

forhold til aktivitetsniveau og 

medlemssammensætning. Tilskuddet udbetales 

en gang om året. 

Tilskud til lederkurser og lederuddannelser 

uddeles til Folkeoplysende foreninger med 

medlemmer under 25 år. Tilskuddet udbetales for 

at ledere og trænere kan uddanne sig.  Der kan 

max udbetales 50 % af udgiften. 

2.488.000 

Tilskud til lokaler  

Lokaletilskud kan udbetales til 

voksenundervisning med max. 75 % af 

driftsudgifterne. 

Lokaletilskud kan udbetales til det frivillige 

folkeoplysende foreningsarbejde med max. 65 % 

af driftsudgifterne. 

870.000 

Tilskud til voksenundervisning (Aftenskole) ydes 

løntilskud til almen undervisning, studiekredse, 

foredrag, instrumentalundervisning samt 

hensyntagende hold. 

2.156.000 

Tilskud fra incitamentspuljen kan ydes til fysisk og 

psykiske handicappede børn og unges således at 

de kan deltagelse i foreningslivet på ligefor med 

andre. 

62.000 

Tilskud til Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til 

projekter og arrangementer ydes som starttilskud 

til nye foreninger, nye initiativer, forskellige 

arrangementer, særlige aktiviteter og til 

uorganiserede grupper. 

317.000 

Tilskud i alt 5.893.000 
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Bilag 7 – Grafer over steder, hvor idrætsaktiviteter udøves 

 

Den procentvise fordeling af steder, hvor mænd og kvinder udøver idrætsaktiviteter 

 

Den procentvise fordeling af steder, hvor børn og unge udøver idrætsaktiviteter over en periode fra 2007-2016 

Kilde: http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-

ac89-a696011583d5  

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5


 
 

 37 
 

7. Referencer 
 

Lokale og Anlægsfonden - Danskernes motions og sportsvaner 2016 

https://www.loa-fonden.dk/media/5713/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016_idan.pdf 

Oplæg LOA_2017: https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2018/praesentationer-fra-trends-og-tendenser-2018/ 

 

Danmarks Idræts Forbund (DIF) Idrætsforeninger i Danmark – Rammer og Vilkår 2017 

https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/dif_analyser/idraetsforeninger_i_danmark 

file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017-bilag%20(3).pdf 

https://public.tableau.com/profile/centralt.foreningsregister#!/vizhome/Kommuneoversigt_0/Medlemstal

2012-2017?publish=yes 

file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017-bilag.pdf 

https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/medlemstal/dif_idraetten_i_tal_2017.pdf 

DIF - En undersøgelse af idræts- og facilitetspolitiker 2016 

file:///C:/Users/Bruger/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/D

ownloads/Notat%20om%20undersgelsen%20af%20kommunernes%20facilitetetspolitikker%202016%20(1).

pdf 

Idrættens Analyse Institut (Idan) – Idræt i danske kommuner – betydningnen af facilitetsdækning og 

kommunale udgifter til idræt for foreningsdeltagelsen 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraet-i-danske-kommuner/9271b10a-57e4-41db-85f9-

a8d9009aa09f 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-gadeidraetsvaner/d236f169-dfe1-42ed-aee1-

a80a00c7ebe2 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraetsfaciliteter-i-danmark-2017-noegletal-fra-

facilitetsdatabasendk/f9e32196-c6bf-4b3c-a6ec-a81100a3fba3 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/teenageres-idraetsvaner/d2a10ae4-a79c-4020-9677-

a8d500bfb5fd 

 

Egedal Kommune Befolkningsprognose 

http://www.egedalkommune.dk/media/518325/befolkningsprognosen_2017-29.pdf 

https://www.loa-fonden.dk/media/5713/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016_idan.pdf
https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2018/praesentationer-fra-trends-og-tendenser-2018/
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/dif_analyser/idraetsforeninger_i_danmark
file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017-bilag%20(3).pdf
https://public.tableau.com/profile/centralt.foreningsregister#!/vizhome/Kommuneoversigt_0/Medlemstal2012-2017?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/centralt.foreningsregister#!/vizhome/Kommuneoversigt_0/Medlemstal2012-2017?publish=yes
file:///C:/Users/jjo8ca/Downloads/Idraetsforeningernes-rammer-og-vilkaar-2017-bilag.pdf
https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/medlemstal/dif_idraetten_i_tal_2017.pdf
file:///C:/Users/Bruger/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Notat%20om%20undersgelsen%20af%20kommunernes%20facilitetetspolitikker%202016%20(1).pdf
file:///C:/Users/Bruger/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Notat%20om%20undersgelsen%20af%20kommunernes%20facilitetetspolitikker%202016%20(1).pdf
file:///C:/Users/Bruger/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Notat%20om%20undersgelsen%20af%20kommunernes%20facilitetetspolitikker%202016%20(1).pdf
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraet-i-danske-kommuner/9271b10a-57e4-41db-85f9-a8d9009aa09f
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraet-i-danske-kommuner/9271b10a-57e4-41db-85f9-a8d9009aa09f
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-gadeidraetsvaner/d236f169-dfe1-42ed-aee1-a80a00c7ebe2
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-gadeidraetsvaner/d236f169-dfe1-42ed-aee1-a80a00c7ebe2
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraetsfaciliteter-i-danmark-2017-noegletal-fra-facilitetsdatabasendk/f9e32196-c6bf-4b3c-a6ec-a81100a3fba3
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraetsfaciliteter-i-danmark-2017-noegletal-fra-facilitetsdatabasendk/f9e32196-c6bf-4b3c-a6ec-a81100a3fba3
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/teenageres-idraetsvaner/d2a10ae4-a79c-4020-9677-a8d500bfb5fd
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/teenageres-idraetsvaner/d2a10ae4-a79c-4020-9677-a8d500bfb5fd
http://www.egedalkommune.dk/media/518325/befolkningsprognosen_2017-29.pdf


 
 

 38 
 

http://www.egedalkommune.dk/media/1267945/c.__demografi_-__budgetmappe_2015.pdf 

 

Brøndum og Fliess ”læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter” 2018. 

www.egedalkommune.dk/media/2731027/rapport_fra_br_ndum___fliess_2018_-

_l_ringsf_llesskaber_og_multifunktionel_anvendelse_af_kvadratmeter.pdf 

 

Befolkningsprognose Egedal 

http://www.egedalkommune.dk/media/518325/befolkningsprognosen_2017-29.pdf 

 

Videnscenter for Folkeoplysning 

Thøgersen, M.: Folkeoplysning i kommunerne – en analyse af kommunale nøgletal på 

Folkeoplysningsområdet – 2017  

http://www.vifo.dk/vidensbank/downloads/folkeoplysningen-i-kommunerne-en-analyse-af-kommunale-

noegletal-paa-folkeoplysningsomraadet/bd7c6d8b-1295-4f8a-adca-a704008ce38f 

http://www.egedalkommune.dk/media/1267945/c.__demografi_-__budgetmappe_2015.pdf
http://www.egedalkommune.dk/media/518325/befolkningsprognosen_2017-29.pdf
http://www.vifo.dk/vidensbank/downloads/folkeoplysningen-i-kommunerne-en-analyse-af-kommunale-noegletal-paa-folkeoplysningsomraadet/bd7c6d8b-1295-4f8a-adca-a704008ce38f
http://www.vifo.dk/vidensbank/downloads/folkeoplysningen-i-kommunerne-en-analyse-af-kommunale-noegletal-paa-folkeoplysningsomraadet/bd7c6d8b-1295-4f8a-adca-a704008ce38f

