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Henvendelse vedr. EnergiCenter Voldparkens fremtid 
 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er visionsejer for EnergiCenter 
Voldparken og har siden 2008 støttet skabelsen af et dynamisk 
kraftcenter med et væld af aktiviteter og muligheder på Voldparkens 
nedlagte skole. 
 
Vi har med stor glæde set, hvordan frivillige og ansatte har omdannet 
en nedlagt skole til et levende mødested for lokalområdet, som har 
bidraget positivt til at skabe tryghed og nye fælles traditioner. Det er 
lykkedes at skabe et sted, der samler børn, unge og voksne med 
forskellige baggrunde. I dag danner EnergiCenter Voldparken rammen 
om positive fællesskaber som fx Det Økologiske Folkekøkken, 
Naturbyhaven og en mangfoldighed af faste foreningsaktiviteter baseret 
på frivillighed. I 2017 blev ECV Hallen indviet og lige siden drevet af 
EnergiCenter Voldparken.  
 
Kultur- og Fritidsudvalget har bevilliget støtte til drift og udvikling af 
EnergiCenter Voldparken på udvalgets budget i takt med, at 
idrætsfaciliteter og foreningshus er blevet taget i brug, og den frivillige 
ledelse og professionelle organisering af EnergiCenter Voldparken er 
blevet etableret. I dag har EnergiCenter Voldparken tre driftsaftaler med 
Kultur- og Fritidsforvaltningen om drift af idrætshaller, huslejeaftale 
omkring foreningshus og mødested samt drift af Frivilligcenter. 
Driftsaftalerne udløber i 2020 og der skal tages fornyet stilling til 
EnergiCenter Voldparkens fremtid. 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil opfordre til, at Kultur- og 
Fritidsudvalget medtager en bevilling for de tre driftsaftaler i 
budgetprocessen for 2021, så det sikres, at aktivitetsniveauet fortsat kan 
øges og forbedres. Det vil styrke ejerskabet og synenergien, som den 
lokalt forankrede drift af faciliteter, haller, mødested og støtte til 
frivilligheden skaber til gavn for lokale foreninger, frivillige og 
lokalområdet.  
 
Vi vil desuden opfordre til, at der skabes ro omkring EnergiCenter 
Voldparkens fremtid med en flerårig bevilling. Der vil i fremtiden 
komme mange nye beboere i forbindelse med byudviklingen i 
Bystævneparken og Tingbjerg og de vil efterspørge unikke kulturtilbud 
og muligheder for at deltage i fællesskaber, som EnergiCenter 
Voldparken kan tilbyde.   



 
 

 
Side 2 af 2 

EnergiCenter Voldparken varetager endvidere en række kommunale 
kernedriftsopgaver på vegne af BUF og KJED (børnemad til 
udflytterbørnehaven, rengøring samt indvendig og udvendig facility 
management). 
 
Som et led i det lokale ejerskab flyttede Brønshøj-Husum Lokaludvalgs 
kontor i 2015 til EnergiCenter Voldparken, og der samarbejdes om 
fælles projekter som Naturbyen med anlæg og aktiviteter i 
Naturbyhaven som første fælles skridt.  
 
Udover støtten fra Københavns Kommune får Frivilligcentret støtte på 
900.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Flere ind i foreningsDanmark” 
og modtager hvert år FRIG-midler fra Socialstyrelsen på 350.000 kr. 
EnergiCenter Voldparken er i 2020 vært for feriecamp og har tæt 
samarbejde med de boligsociale projekter i Husum og Tingbjerg.  
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