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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 24. juni 2010 af Peter
Thiele vedrørende hegn ved Vanløse Idrætspark og DAIklubbernes klage over facilitetssituationen

Spørgsmål 1
Vanløse lokaludvalg har gjort indsigelse mod placeringen af et planlagt hegn ved Vanløse Idrætspark. Vil forvaltningen redegøre for placeringen og svare på om det er muligt at placere hegnet efter lokaludvalgets ønsker? Svaret skal ligeledes sendes til Bjarne Nielsen –
bja.nielsen@mail.dk - og Vanløse Lokaludvalg.

Svar
Kunstgræsbanen er placeret helt ud til matriklens skel langs Vanløse
Byvej ud fra et ønske om at udnytte hele matriklen til idrætsformål.
Beslutningen herom er truffet efter dialog med idrættens interessenter
og lokale interessenter.
Ved at placere banen og det omgivende hegn helt ud til matriklens
skel mod Vanløse Byvej er der blevet plads til både en 11-mands
kunstgræsbane med de korrekte banemål på 68 x 105m, en 3- og 5mands kunstgræsbane, et opvarmningsareal samt en 7-mands græsbane ved siden af kunstgræsarealet. Denne udnyttelse af arealet var ikke
mulig i de andre forslag til placering af banen enten på grusbanen eller
langs stadiontribunen.
Ved en anden placering af hegnet, vil det ikke være muligt at få ovennævnte funktion. Hertil kommer, at en anden placering af hegnet vil
medføre merudgifter til flytning af hegn og lysmaster. Udgifterne hertil estimeres at kunne løbe op i 1 mio. kr. Der kan ikke anvises kassemæssig dækning til denne udgift.
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Spørgsmål 2
Vil forvaltningen svare på hvorfor DAI har oplevet så ringe forhold
som dem de beskriver i den vedhæftede klage? Samt hvilke politiske
tiltag der kan sørge for at klubber som DAI kan få ordentlige forhold
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Side 2 af 3
til at spille fodbold?
Svaret skal ligeledes sendes til Jan Ludvigsen – jan.ludvigsen@daisport.dk

Svar
I mail af 24. juni 2010 besvarede kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev henvendelsen fra DAIs forbundsformand, Jan Ludvigsen, med
følgende ordlyd.
”Valby Idrætspark har de seneste år brugt rigtig mange penge på at
renovere og vedligeholde fodboldbanerne.
Der spilles 3 kampe pr. bane alle ugens 7 dage, hvilket er et for højt
aktivitetsniveau til, at banerne får den nødvendige hvile. Derfor fremstår de i den elendige stand, som dit billede er bevis for.
Ledelsen i Valby Idrætspark har oplyst mig om, at den vil indbyde dig
til et møde om baner og aktivitetsniveau. Du vil høre derfra inden
sommerferien.”
Tiltag til forbedringer af DAI-klubbernes vilkår
Borgerrepræsentationen har besluttet, at tildeling af facilitetstid – herunder fodboldbaner – sker ud fra følgende prioritering:
1. Aktiviteter/undervisning af handicappede, hvor aktiviteten stiller særlige krav til faciliteten
2. Aktiviteter med børn og unge under 19 år
3. Aktiviteter for unge mellem 19-25 år
4. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler)
5. Eliteidræt i henhold til rammerne udstykket i samarbejde med
Team Copenhagen
6. Aktiviteter med voksne i foreninger med børn og unge
7. Aktiviteter for voksne
8. Paraplyorganisationer der skal afholde fællesarrangementer for
medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune
Da mange af DAI-klubberne enten er rene voksenforeninger eller voksenforeninger med unge, prioriteres disse, jf. ovenstående, relativt lavt
ved årlige tildeling af banetid.
Hvis DAI-klubbernes generelle vilkår skal forbedres, kan det ske ved:
-

at den samlede banekapacitet udvides
at der etableres flere kunstgræsbaner
at den samlede efterspørgsel af banetid falder
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-

at DAI-klubbernes medlemssammensætning ændres
at Borgerrepræsentationen beslutter at foretage en omprioritering af fordelingsprincipperne

Venlig hilsen

Mads Kamp Hansen

