Brugerudvalget i DGI-Byen
DGI-byens formål
Etableringen af DGI-byen er en udvidelse af fritidstilbud til kommunens borgere, herunder især
borgere i og omkring Vesterbro.
DGI-byen skal være et naturligt mødested for mennesker. Derfor er formålet at skabe en åben og
imødekommende by, hvor mange har lyst til at dyrke alle former for gymnastik og idræt i et
kulturelt og folkeoplysende perspektiv.
Der forsøges skabt et kulturelt miljø, der i sit virke er netværksskabende, der ikke ser modsætning
mellem tradition og fornyelse, og som sætter glæden ved samvær og udfoldelse over præstation, og
hvor den løbende opfølgning vil være et udgangspunkt for et dynamisk og udviklende samvirke
mellem alle interessenter.
Ansøgning og fordeling
Københavns Kommune har i henhold til aftale af 2. november 1995 jf. bilag 1 i dispositionsret over
50% af DGI- byens facilitetstimer i idrætshallerne/skydebanerne. Aftale af oktober 1997 jf. bilag 2
fastlægger principperne for kommunens anvendelse af Vandkulturhuset.
Facilitetstimer stilles til rådighed for kommunale institutioner, folkeoplysende foreninger og den
folkeoplysende aftenskole på samme vilkår som kommunens egne lokaler – og i overensstemmelse
med folkeoplysningslovens regler og prioriteringer.
Kommunen har overdraget indstillingsretten vedrørende den offentlige del af timerne til et
brugerudvalg. Brugerudvalget indstiller fordeling af offentlige tid til Kultur- og
Fritidsforvaltningen, der træffer den endelige beslutning. Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået
overdraget kompetencen til endeligt at godkende fordelingen af Folkeoplysningsudvalget.
Kommunale institutioners samt folkeoplysende foreningers ansøgninger om facilitetstimer skal
foreligge hos Kultur- og Fritidsforvaltningen til den til enhver tid gældende frist, for at komme i
betragtning til sæsontildeling.
Det tilstræbes, at kommunale institutioners tid placeres indenfor skoletiden, samt at placering af
timerne så vidt det er muligt, fordeles jævnt på de 3 haller og de 5 bassiner.

Brugerudvalget
Kommissorium for brugerudvalget
Formålet med brugerudvalget er – gennem brugerinddragelse – at sikre en optimal benyttelse af den
offentlige del i DGI-byen – samt medvirke til udvikling af nye måder – og rammer for –
idrætsudøvelse – herunder undervisning og aktiviteter, der forudsætter vand.

Ved vurdering af aktiviteten indgår følgende elementer:



Indhold og karakter
En kvantitativ vurdering

Brugerudvalget får tilsendt oversigt over samtlige ansøgere med oplysning om ansøger, hvilke
faciliteter der er søgt tid til, hvilke aktiviteter der søges tid til samt aldersfordeling. Herudover
modtager Brugerudvalget skannet kopi af samtlige ansøgninger.
Brugerudvalget drøfter herefter principper for, hvordan man ud fra DGI-byens formål,
folkeoplysningslovens prioriteringer samt en helhedsbetragtning bedst kan benytte – og udvikle DGI-byens muligheder.
Herunder tilstræbes det, at






der skal være et alsidigt folkeoplysende aktivitetsudbud i DGI-byen
der skal være plads til ny folkeoplysende aktivitet i DGI-byen – herunder nye foreninger,
projekter og netværksdannelse
den offentlige tid i DGI-byen benyttes optimalt
der tages hensyn til regler om prime time
der tages hensyn til lokale initiativer

På baggrund af Brugerudvalgets drøftelse udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen forslag til
fordeling,.
Det udarbejdede forslag skal være i overensstemmelse med de regler for anvisning af ledige
offentlige lokaler, der måtte være fastsat i den til enhver til gældende lovgivning på området samt
Folkeoplysningsudvalget bestemmelser.
Brugerudvalgets sammensætning
2 Brugerrepræsentanter valgt blandt brugerne af idrætshallerne
2 Brugerrepræsentanter valgt blandt brugerne af Vandkulturhuset
1 Brugerrepræsentant valgt blandt brugerne af skydebanefaciliteterne
1 DGI – Storkøbenhavn
1 Vesterbro Idrætssamvirke
1 DGI-byen
1 Vesterbro lokaludvalg
2 Folkeoplysningsudvalget – 1 blandt repræsentanterne fra de frivillige folkeoplysende foreninger
og 1 blandt repræsentanterne fra den folkeoplysende voksenundervisning
1 Kultur- og Fritidsforvaltningen
1 Børne- og Ungdomsforvaltningen
Udvalget er normalt på 13 medlemmer.
Valg/udpegning til Brugerråd

Valg til Brugerudvalget finder sted i oktober måned i alle lige år, og gælder for en 2-årig periode.
Valgberettiget som brugerrepræsentant er enhver forening, der – i den sæson hvor valget finder sted
– har fået tildelt tid i DGI-byen.
Da brugerrepræsentanterne vælges til at repræsentere brugerne som helhed – og ikke deres egen
forening – vil det være muligt at sidde i Brugerudvalget, selvom den forening, man tilhøre, ikke får
tildelt facilitetstimer i DGI-byen i en sæson.
For alle brugerrepræsentanter vælges tillige personlig suppleant. Hvis ikke det er muligt at få valgt
personlige suppleanter, kan de, der opstiller uden at blive valgt, udpeges som suppleanter.
Der vil kunne afholdes suppleringsvalg.
Brugerudvalgets forretningsorden
Brugerudvalget konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes i
Folkeoplysningsudvalget. Der afholdes møde mindst en gang i kvartalet.
Ændringer i kommissoriet
Kommissoriet vurderes med passende mellemrum i relation til udviklingen – i lokalområdet og
DGI-byen. Brugerudvalget kan forlægge Folkeoplysningsudvalget forslag til evt. ændringer af
kommissoriet til godkendelse.
Sekretariat
Kultur- og Fritidsforvaltningen fungerer som sekretariat for Brugerudvalget.
Kultur- og Fritidsforvaltningen løser denne opgave i samarbejde med DGI-byens administration i
henhold til aftale af 22. september 1997 jf. bilag 3.

Nærværende kommissorium er godkendt af Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 16. juni 2008.

