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Dato: 19-05-2022 
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Anlægsinvesteringer på idrætsområdet 2023 

Kære ansøger til idrætspuljen 2023, 

Tak for din ansøgning. 

Med dette brev ønsker Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med FIR at informere om, hvilke 

projekter, der indstilles til politisk godkendelse med henblik på etablering i 2023. 

Proces og kriterier: 

Børne- og Kulturforvaltningen har i alt modtaget 24 ansøgninger vedr. anlægsinvesteringer på 

idrætsområdet i 2023. I prioriteringen af projekterne er der taget udgangspunkt i de vedtagne krite-

rier for processen. Disse er: 

- Anlægsprojekter, der kan øge kapaciteten eller forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende 

faciliteter 

- Anlægsprojekter, der fremgår som modne og klar til at blive realiseret 

- Anlægsprojekter, der giver mest idræt for pengene 

Med udgangspunkt i ovenstående kriterier har Børne- og Kulturforvaltningen og FIR udvalgt, hvilke 

projekter, der indstilles til politisk godkendelse med henblik på etablering i 2023.  

Prioritering: 

På prioriteringsmødet den 21. april 2022 drøftede Børne- og Kulturforvaltningen og FIR de mod-

tagne ansøgninger og landede på følgende fælles anbefaling til politisk godkendelse:  
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Gå-Lunt-Løb Rødovre:  

Træningsfaciliteter ved Espelundens Idrætsanlæg.  

Ansøgningen har et dobbelt fokus på foreningslivet og selvorganiseret bevægelse i kommunen, hvil-

ket falder godt i tråd med kommunens idrætspolitik. Anlægget koster relativt lidt at etablere og 

drifte, og samtidig er det tilgængeligt døgnet rundt. Samlet vurderes det, at der kommer mange bru-

gertimer pr. krone på projektet. Projektet er afhængig af dispensation for fredning. 

Det indstilles, at der afsættes 250.000 kroner til projektet.  

Rødovre Basket Initiativ:  

Mobile basketballkurve ved Rødovrehallen, på skolerne eller på udendørs basketballbaner.  

Basketball er en sport i stærk fremgang i Danmark – særligt på pigesiden. Rødovre mangler gode 

tilbud hertil, og derfor foreslår Rødovre Streetbasket Klub (RISK), BørnebasketFonden og en række 

borgere i samarbejde at etablere foreningsbaseret basket i Rødovre. Til det formål foreslås indkøb 

af mobile basketballkurve til byrum og haller. 

Det indstilles, at der afsættes 120.000 kroner til projektet. 

Rødovre Tennisklub:  

Omdannelse af eksisterende 9 rødgrusbaner til helårsbaner på Rødovre Tennisklubs anlæg. 

Med budget 2022 har kommunalbestyrelsen allerede bevilget 3,7 mio. kroner til renovering af alle ni 

baner samt omdanne fire ud af tennisklubbens ni baner til helårsbaner i 2023. Med dette forslag sik-

res det, at alle ni baner bliver helårsbaner med lys, og det udnyttes, at banerne i forvejen skal reno-

veres og dermed billigere omlægning og fremtidssikret anlæg, som understøtter idrætspolitikken 

mål om bæredygtighed og bedre udnyttelse gennem helårsbrug frem for halvårs i dag. 

Det indstilles, at der afsættes 2,4 mio. kroner til projektet.  

Rødovre Omegn Disc Golf:  

Etablering af en 9-hullers disc golf bane i Espelundsparken. 

Den selvorganiserede gruppe ’Rødovre Omegn Disk Golf’ foreslår at etablere 9 disc golf baner i 

Espeparken. Det bemærkes, at FIR støtter projektet entydigt. Forvaltningen anerkender perspekti-

verne i projektet ud fra et idrætsfagligt perspektiv, herunder at faciliteten både kommer det selvor-

ganiserede og foreningslivet til gode, men påpeger samtidig udfordringer omkring fredning, biodiver-

sitet og Espelundens andre gæster. 

På baggrund af de ovenstående hensyn, lægges det åbent op til politisk beslutning, om der skal arbej-

des videre med anlæg af diskgolf i Espelundsparken, herunder at søge dispensation for fredningen.  

Projektet vurderes at koste 170.000 kroner.  
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Fremadrettet proces: 

Det skal bemærkes, at ovenstående projekter ikke er politisk vedtaget af Kommunalbestyrelsen 

endnu. Kommunalbestyrelsen tager stilling til projekterne i september måned i forbindelse med 

vedtagelsen af budgettet for 2023. 

Såfremt projekterne bliver politisk godkendt, vil projekterne blive sat i gang i 2023. De involverede 

parter vil blive inddraget i den konkrete udformning af projektet. 

Det skal nævnes, at alle ansøgninger, forvaltningens analyse af de indsendte projektforslag samt FIR’s 

indstilling, vil komme på som et punkt til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august måned. Såfremt 

jeres forening ønsker at få tilsendt materialet inden, så gør vi gerne det. 

Processen for anlægsinvesteringer på idrætsområdet for 2024 vil starte op i november 2022. Infor-

mation om processen, kriterier m.m. vil blive sendt ud senere på året. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede for 

en uddybning af prioriteringen af de forskellige projekter. 

Med venlig hilsen 

Morten Dam Vestergaard 

Kultur- og Fritidsområdet 

Rødovre Kommune 

Telefon: 36377633 

www.rk.dk 

 


