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Spørgsmål
I.

Er der faciliteter, som vi kan lade foreningerne stå for driften
af, på samme måde som vi har gjort med bowling og
skydning? Fx
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I.

Billard
Bordfodbold
Bueskydning
Petanque
Bowling
Kegler
Squash
Tennis
Musikøvelokaler
Ridning/stald
Skydning
Motorbane

Svar på spørgsmål om faciliteter

Forudsætningen for, at et område kan overgå til brugerdrift er, at der
er tale om et klart defineret område, der kan udskilles i et eget lejmål.
Samtidig skal der være en forening eller en anden organisation, der
klar til at overtage opgaven. Flere af de mindre faciliteter bruges af
mange forskellige foreninger. Det kan i sig selv komplicere det at
lægge opgaven ud til brugerdrift.
Et udbud af en opgave vil typisk ske gennem et kulturelt udbud, hvor
flere har mulighed for at byde ind på opgaveløsningen.
Der er generelt stor åbenhed overfor, at foreningerne selv står for
driften af de idrætsfaciliteterne de selv gør brug af.
Der er i dag flere eksempler på, at foreninger står for hele eller dele af
driften på kommunale anlæg. Blandt disse er Københavns
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Skyttecenter, bowlinghallen i Grøndal MultiCenter, motorbanen på
Amager samt fægteklubben ’Trekanten’ på Ryparkens Idrætsanlæg.
Vil man videre af de skitserede spor, skal man formodentlig i højere
grad rette blikket mod de store anlæg, der anvendes af en eller flere
store foreninger. Det kunne fx være Emdrup Idrætspark eller B93 på
Østerbro. Sidstnævnte står allerede i dag for driften af det klubhus,
foreningen råder over.
Herunder er spørgsmålet besvaret med afsæt i de enkelte sportsgrene.
1. Bordfodbold
Udøvere af bordfodbold er typisk ikke organiserede i
foreninger. Det er i høj grad en selvorganiseret aktivitet, hvor
det vil være vanskeligt at lægge driftsopgaver over til
brugerne.
2. Bueskydning
I Grøndal MultiCenter bruges bueskydningslokalet af flere
forskellige i dagtimerne. Skal en eller flere
bueskydningsklubber varetage driften, vil de med stor
sandsynlighed opkræve midler fra andre brugere til rengøring
af lokalet. I Grøndal MultiCenter er der desuden tilknyttet to
bueskydningsklubber, som på nuværende tidspunkt ikke
udviser lyst/evner til at samarbejde på tværs af klubberne.
3. Bowling
Københavns Kommunes eneste bowlinganlæg er allerede
overgået til brugerdrift. Bowlingklubberne overtog ansvaret pr.
1. januar 2015, Situationen med bowlingfaciliteterne adskiller
sig fra en del andre idrætsfaciliteter, da de både kan tjene
penge på udlejning af baner til både andre klubber og
uorganiserede udøvere (gæster). Her har bowlingklubberne sat
prisen op på leje af baner, som en konsekvens af driftsaftalen.
4. Billard og Kegler
Der er meget få medlemmer af disse foreninger. De fleste er
over 60 år. Umiddelbart vurderes det ikke realistisk at
overdrage driftsopgaverne til disse foreninger, da de ikke har
organisation og volumen til at påtage sig disse opgaver.
5. Squash
Squash begrænser sig til tre mindre klubber. Generelt deler
squash faciliteter med de uorganiserede sportsudøvere. Den
selvorganiserede idræt betaler allerede for brugen.
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6. Petanque
Her er ingen væsentlige driftsudgifter, hvorfor der heller ikke
vil være økonomisk gevinst ved at overgå til brugerdrift.
7. Tennis
Foreningerne er allerede inden over fordelingen af banetiderne.
Det er muligt at få brugerne tættere ind over driften. Dette kan
gøres gennem et kulturelt udbud.
8. Rideskole
Der er ingen rideskoler i Københavns Kommune.
9. Musikøvelokaler
Musikøvelokaler lejes af foreninger, som i den forbindelse
indgår driftsaftaler. Her står foreningerne bl.a. for den
indvendige vedligeholdelse og drift. Det er muligt at sænke
tilskuddet til driften. Det vil i givet fald betyde højere
brugerbetaling.
10. Skydning
Disse faciliteter er brugerdrevne og har forholdsvis mange
foreninger tilknyttet.
11. Motorbane
Motorbanen på Amager er brugerdreven. Der er der tale om et
stort anlæg med tre klubber tilknyttet. Kommunen har
tilsynspligt og servicerer desuden brugerbestyrelse i
forbindelse med bl.a. budget.
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