
     
Direktør 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   

Louise Theilade Thomsen  

Medlem af Borgerrepræsentationen 

 
Spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse den 9. marts 
2022 af Louise Theilade Thomsen vedrørende den tidli-
gere badmintonhal på Markmandsgade, Amager 

 

Spørgsmål 

Hallen, der tidligere husede den nu nedlagte Amager Badminton Club 

(ABC) bliver i dag brugt til en form for cykelopbevaring og depotrum 

på trods af, at der mangler idrætsfaciliteter i København. Hallen har haft 

en afgørende betydning for dansk badminton.  

 

1. Hvad er årsagen til, at hallen ikke længere bruges til idræt? 

2. Hvor længe har hallen været brugt til andre formål end idræt 

herunder opbevaring og cykelparkering? 

3. Hvad vil det kræve, hvis hallen igen skal bruges som idrætsfacili-

tet? 

 

Svar 

 

Spørgsmål 1 

”Hvad er årsagen til, at hallen ikke længere bruges til idræt?” 

 

Den tidligere badmintonhal ejes af Pensionskassen DIP. Amager Bad-

minton Club opsagde deres lejekontrakt, efter Pensionskassen DIP vars-

lede en huslejestigning på 37 procent, svarende til 160.000 kr. om året. 

 

Den 26. januar 2017 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et medlems-

forslag om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle indgå i dialog med 

Pensionskassen DIP og Amager Badminton Club vedrørende husleje-

stigning og muligheden for at indgå en langsigtet lejeaftale. Imidlertid 

lykkedes det ikke at få enderne til at mødes. Kultur- og Fritidsudvalget 

blev på mødet den 11. maj 2017 orienteret om status i sagen.  
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Spørgsmål 2 

”Hvor længe har hallen været brugt til andre formål end idræt herun-

der opbevaring og cykelparkering?” 

 

Siden 2018. Amager Badminton Club blev lukket pr. 31. juli 2018. 

 

 

Spørgsmål 3 

”Hvad vil det kræve, hvis hallen igen skal bruges som idrætsfacilitet?” 

 

Det er Pensionskassen DIP, der ejer hallen, som har fuld bestemmelse 

over, hvordan hallen benyttes. Såfremt hallen igen skal kunne anvendes 

af folkeoplysende foreninger, forudsætter dette indledningsvis, at der 

kan indgås en aftale med Pensionskassen DIP herom. I den forbindelse 

må det også undersøges, om hallens nuværende tilstand og indretning 

gør det muligt at anvende hallen som idrætsfacilitet.  

 

Venlig hilsen 
 

Lars Laustrup 
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