Hensigten med Udviklingsplanen er, at det politiske niveau kan få et samlet overblik over ønskerne på
idrætsområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Udviklingsplanen skal give et sagligt fundament
for de politiske drøftelser og tjene til inspiration, når de endelige beslutninger træffes politisk. I
Udviklingsplanen samles alle ønsker til idrætsfaciliteter. Det er nødvendigvis ikke alle ønsker der er
realistiske og bør indfries. At et ønske er opført på listen er derfor ikke ensbetydende med, at det ”blot er
et spørgsmål om tid” før det realiseres.
Formålet er at sikre en hensigtsmæssig og koordineret udvikling af idrætsområdet i Glostrup Kommune.
Der vil være fokus på at beskrive ønskerne med ord fremfor tal. Tal er taknemlige i forhold til en
prioritering, men det har vist sig, at prioriteringen i de tidligere udviklingsplaner ikke altid har afspejlet
Brugerbestyrelsens prioriteringer.
For at gøre Udviklingsplanen dynamisk er den/de der har søgt om at få et ønske optaget eller genoptaget i
Udviklingsplanen, blevet stillet overfor en række spørgsmål, som er gengivet nedenfor:


Baggrund og formål for ønsket
Hvad ønsker I? Begrund hvorfor?



Behovet for ønsket
Er der lignende faciliteter i Glostrup Kommune? Hvor skal den ønskede facilitet placeres?



Mangfoldighed
Hvem henvender det sig til? Hvem kan få glæde og gavn af ønsket?



Anlægsøkonomi
Hvad koster det at etablere ønsket? Angiv hvem der har fastsat prisen?



Driftsøkonomi
Hvad koster det årligt, at vedligeholde og drive den ønskede facilitet? Angiv hvem der har fastsat
prisen.

Ønsker der ikke realiseres bliver ikke automatisk stående i den efterfølgende udgave af Udviklingsplanen.
Dette for at sikre, at den/de der søger om at få et ønske optaget i Udviklingsplanen løbende reflekterer
over ønskets fortsatte relevans og økonomiske forudsætninger.
Administrationen har indskrevet alle de ønsker der er søgt om at få optaget i Udviklingsplanen.
Det vil fortsat være sådan, at renoveringsønsker og erstatningsfaciliteter (faciliteter som eksempelvis er
inddraget til andre formål, nedbrændt eller lignende) er prioriteret højere end nye projekter.
Princippet om at vedligeholde før man bygger nyt, er afgørende for Brugerbestyrelsen, da det vil være
omsonst at bygge nyt, hvis det indebærer, at et eksisterende anlæg forfalder og dermed ikke kan benyttes.
Beskrivelsen af ønskerne i det efterfølgende er foretaget ved fortrinsvis at benytte ordlyden af det allerede
indsendte materiale fra den/de der har fremsendt et ønske. Enkelte formuleringer kan være ændret og der
kan være tilføjet ting fra administrationens side.
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Ønske

Fremsat af

Anlægsudgift

Driftsudgift/-indtægt
årligt (indtægt angives
med -)

Renovering af lysanlæg på
stadion

Glostrup Fodbold Klub

1.300.000 kr.
(skønnet)

15.000 kr.
(skønnet)

Renovering af foyer – etape 2

Glostrup Idrætsanlæg

Nyt græstæppe på
eksisterende kunstgræsbane
og opretning af underlag

Glostrup Idrætsanlæg

270.000 kr.
(skønnet)
1.600.000 kr.
(skønnet)

7.000 kr.
(skønnet)
Der er afsat
driftsøkonomi i budgettet

Renovering af opvisningshallen
i Glostrup Idrætspark og nyt
sportsgulv

Glostrup Idrætsanlæg

3.025.000 kr.
(skønnet)

Der er afsat
driftsøkonomi i budgettet

Renovering og optimering af
Foreningslokalerne og området
ved hal 2 og 3.

Glostrup Idrætsanlæg

1.350.000 kr.

15.000 kr.

Renovering af 5000 kvm
atletikbelægning i Glostrup
Idrætspark og udskiftning af
kastebur

Glostrup Idrætsanlæg

1.405.000 kr.
(skønnet)

Der er afsat
driftsøkonomi i budgettet

Bevægelseshus/springcenter

IF32 Glostrup Gymnastik
(Erik Rybtke, formand og
Tommy Karlsson,
næstformand)

11.200.000 kr. ved
placering i Glostrup
Idrætspark
(skønnet i 2014)

350.000 kr.
(skønnet af Glostrup
Idrætsanlæg)

Kampkunstens Hus –
The House of Martial Arts

Glostrup Karateklub
(Walther Kjøng,
chefinstruktør)

10-12 millioner kr.
(skønnet)

Ikke oplyst

En “omvej”
Forhindringsbane på en
naturlig løberute

Center for Kultur &
Borgerkontakt og
Glostrup Idrætsanlæg

450.000 kr.
(afhængig af størrelse,
placering og materiale)

Ikke oplyst

Den aktive pause

Center for Kultur &
Borgerkontakt og
Glostrup Idrætsanlæg

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Ønsker om renovering

Ønsker om nye anlæg

Der er i alt modtaget 10 ønsker. 3 af ønskerne er fra idrætsforeninger, 2 af ønskerne er fremsat af Center for Kultur &
Borgerkontakt i samarbejde med Glostrup Idrætsanlæg og 5 ønsker er fremsat af Glostrup idrætsanlæg.
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Renovering af lysanlæg på stadion
Anlægsudgift 1.300.000 kr. (skønnet)
Driftsudgifter årligt 15.000 kr. (skønnet)
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Det nuværende lysanlæg er meget gammelt, og ved alle kampe der spilles i mørke eller tusmørke, kræver
dispensation for gennemførelse.
Facilitetsdækning - behovet for ønsket:
Der afvikles flere og flere kampe på stadion, både til glæde for spiller og tilskuere.
Placering:
Stadion, Glostrup Idrætspark
Mangfoldighed:
Hele kommunen, samt nabo klubber. Også en stor fordel for Glostrup Atletik, da de også bruger stadionet.
Anlægsøkonomi:
Glostrup Idrætsanlæg har et tilbud liggende, da det har været en del af udviklingsplanen tidligere
Driftsøkonomi:
Der er afsat penge til at vedligeholde stadion i forvejen.
Ønsket er fremsat af: Glostrup Fodbold Klub
Kontaktperson: Nikolaj Wulff-Hansen (formand)
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Renovering af foyer i Glostrup Idrætspark, etape 2
Anlægsudgift 270.000 kr. (skønnet)
Driftsudgifter årligt 7.000 kr. (skønnet)
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Forbedring af forholdene for foreningerne ved at få opgraderet udsalget / køkken.
Udsalget skal have nyt inventar og mere plads i rummet bag maskinerne. Der skal etableres udsugning og
opvaskemulighed med maskine. Der skal investeres i tilsvarende udstyr til fremstilling af let mad. Toast
rister og pande til pølser og maskine til opvarmning af brød.
I foyer lokalet opsættes der mobil av løsning som kan benyttes til møder og at se kampe af forskellig
karakter. Vægge i den øvrige del af foyer pudses og males for at gøre lokalet lysere og mere venligt for
vores mange foreninger og daglige brugere.
Facilitetsdækning:
Der er behov for tidssvarende og hensigtsmæssigt indretning af udsalget i forhold til foreningernes ønsker
og brug.
Mangfoldighed:
Alle brugere af Glostrup Idrætsanlæg
Anlægsøkonomi:
270.000,- kr. + moms (estimeret)
Der skal indhentes tilbud på arbejdet med vægge, udsugning og udvidelse af køkken og på inventaret.
er skal indhentes priser på ASV løsninger fra Atea
Driftsøkonomi:
Der vil være lidt driftsøkonomi til vedlige hold af av løsningerne og malerarbejde med mellemrum.
Estimeret kr.7.000 årligt
Ønsket er fremsat af: Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Michael Simonsen (driftsleder)
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Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane & opretning af underlag
Anlægsudgift 1.600.000 kr. (skønnet)
Driftsudgifter årligt - der er afsat driftsøkonomi i budgettet
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Kunstgræsbanen er flittigt brugt af klubberne. Græstæppet er nu udtjent. Tæppet bør udskiftes i 2018.
Underlaget i banens venstre side skal undersøges nærmere, der er ujævnheder som følge af enten træer
eller nærliggende å.
Der er behov for udskiftning da tæppet er opslidt. Det vil hermed sikre en fortsat god bane med den
komfort der kræves af vores mange brugere.
Facilitetsdækning:
Kunstgræsbanen er i Glostrup Idrætspark.
Mangfoldighed:
Fodboldklubberne og skolerne i Glostrup
Anlægsøkonomi:
1.600.000,- kr. + moms (estimeret)
Der skal indhentes tilbud på arbejdet med opretning af underlag. Der skal indhentes tilbud på nyt
græstæppe og bortskaffelse af det gamle tæppe. Det gamle tæppe kan genanvendes og bruges til infill i
det nye tæppe.
Driftsøkonomi:
Der er afsat driftsøkonomi til banen i vores budget.
Ønsket er fremsat af: Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Michael Simonsen (driftsleder)
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Renovering af opvisningshallen i Glostrup Idrætspark og nyt sportsgulv
Anlægsudgift 3.025.000 kr. (skønnet)
Driftsudgifter årligt - der er afsat driftsøkonomi i budgettet
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Hal 1 er kommunens opvisningshal med 500 tilskuerpladser. Lokalet er godt slidt efter flittig brug.
Gulvet er udtjent og står overfor udskiftning. Tribuner med tilskuerpladser er ligeledes godt ”trætte” i
både gulvbelægning og sæderne. Lysanlægget kan ikke dæmpes og er udtjent. Vægge og spær trænger til
maling. Depotdøre er slidte efter mange års brug. AV udstyr og løsninger skal fornyes og udbygges. Hallen
blev bygget i 1969 og gulvet er fra 1997. Det er kommunens største forsamlingslokale og benyttes til
mange formål.
Der er behov for renovering for fortsat, at kunne give de mange brugere en god oplevelse og skabe god
sammenhæng med vores renoverede foyer. Bedre rammer til de mange anvendelses muligheder hallen
har.
Facilitetsdækning:
Opvisningshallen er i Glostrup Idrætspark.
Mangfoldighed:
Alle brugere af Glostrup Idrætspark
Anlægsøkonomi:
3.025.000 + moms (estimeret) – Kan opdeles.
Der er indhentet tilbud på arbejdet med nyt gulv og gulvbelægning på tribuner og nye siddepladser. Der
skal indhentes tilbud på malerarbejde og nye depot døre og AV løsninger.
Gulv Taraflex med opbygning kr.1.100.000 + moms (der er indhentet tilbud) (akut)
Tribuner gulvbelægning og nye tribunesæder kr. 700.000 (der opgraderes til 620 siddepladser mod de 500
i dag) Tilbud indhentet (et meget stort ønske, det trænger virkelig)
Nye depotdøre 6 dobbeltsæt med nye karme komplet kr.150.000 (estimeret, der er tilbud på vej) Godt at
få lavet, dørene er meget slidte
AV løsning i hal kr.100.000 (se tilbud) et stort ønske
Malerarbejde spær vægge og tribuner estimeret kr. 375.000 der skal indhentes tilbud (det trænger)
Lysanlæg estimeret kr.600.000 (LED løsning) Philips har beregnet og vi mangler tilbud fra installatør. Det er
et stort ønske som også kan reducere el forbruget
Driftsøkonomi:
Der er afsat driftsøkonomi i vores budget.
Ønsket er fremsat af: Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Michael Simonsen (driftsleder)
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Renovering og optimering af Foreningslokalerne og området ved hal 2/3
Anlægsudgift 1.350.000 kr.
Driftsudgifter årligt 15.000 kr.
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Forbedring af forholdene for foreningerne ved at få foreningslokaler og toiletforhold bragt up to date.
Lokalerne skal have nyt inventar og av løsninger. I dagtimerne kan lokalerne benyttes af kommunen til
afholdelse af møder. Lokalerne skal kunne ændre opstilling hurtigt, det er et krav til det nye inventar.
Køkken skal have et løft og der etableres døre ud til det fri fra lokalerne. Krav som kan gøre at der må være
flere personer i lokalerne. Jævnt fordelte flugtveje er måden at hæve antallet af personer i lokalerne. Det
vil også give en bedre tilgængelig til lokalerne.
Der er behov for at særligt toiletforholdene bringes i orden og at foreningslokalerne indrettes tidssvarende
og hensigtsmæssigt i forhold til foreningernes ønsker og brug.
Facilitetsdækning:
Foreningslokaler og toiletter ved hal 2 og 3 i Glostrup Idrætspark.
Mangfoldighed:
Alle brugere af Glostrup Idrætsanlæg
Anlægsøkonomi:
1.350.000,- kr. + moms
Tilbud fra Riisager ApS og BT el
Der skal laves gulve og bygningsforandringer og foldevæg
Der skal indhentes priser på ASV løsninger fra Atea
Kan muligvis reduceres hvis der opnås tilskud fra tilgængelighedspuljen (forventet ca. 30.000,- kr.)
Driftsøkonomi:
Der vil være lidt driftsøkonomi til vedlige hold af AV løsningerne og mere tid til rengøring. Estimeret
kr.15.000
Ønsket er fremsat af: Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Michael Simonsen (driftsleder)
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Renovering af 5000 kvm atletikbelægning i Glostrup Idrætspark og
udskiftning af kastebur
Anlægsudgift 1.405.000 kr. (skønnet)
Driftsudgifter årligt - der er afsat driftsøkonomi i budgettet
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Forbedring af forholdene for Atletik og øvrige brugere af anlægget. Banen er over 30 år gammel og er i
kanterne meget slidt. Selve konstruktionen er ok (sandwich opbygning). Vi anbefaler derfor en re topping
som hermed vil løfte anlægget og forbedre brugen af banen i yderligere 25 år. Et ny anlæg vil koste i
omegnen af 5,5 millionen og vil ikke have samme kvalitet som den nuværende opbygning. Så med denne
re topping vil vi få en anlæg der igen er i top. Der vil samtidig ske en ny op stregning af løbebanerne.
Kastebur på Stadion er slidt op og har været væltet af storme i 2 omgange. Det kan ikke repareres
yderligere nu og buret kører derfor på det sidste.
Disse forbedringer anbefales desuden af dansk Atletik Forbund. Vi kan så herefter få certifikat på anlægget
som er et stort ønske og åbner for yderligere aktivitet på anlægget..
Der er et stort behov for at banen er funktionel og brugbar. Som det er nu, er der mange forhindringer for
at foreningerne kan udfolde sin sport. Det er kommunens eneste atletikanlæg.
Facilitetsdækning:
I Glostrup Idrætspark
Mangfoldighed:
Alle brugere af Glostrup stadion og skolerne og senioridræt
Anlægsøkonomi:
Kr.1.405.000 + moms (Estimeret) – Samlet prisoverslag. Kan opdeles.
Tilbud fra Polytan på re-topping er bestilt.
Det vil spare på vedligeholdelsen i forhold til kommende år. Den nuværende top er meget slidt og kræver
derfor et stort vedligehold.
Kastebur vil opsat koste kr.130.000 + moms
Tidtagertårn kr. 175.000 (skønnet)
Driftsøkonomi:
Der er økonomi i anlæggets ramme til alm. vedligehold
Ønsket er fremsat af: Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Michael Simonsen (driftsleder)
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Bevægelseshus/springcenter ved Glostrup Idrætspark
Anlægsudgift 11.200.000 kr. (skønnet i 2014)
Driftsudgifter årligt 350.000 kr. (skønnet)
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Et springcenter/bevægelseshus på bruttoetageareal ca. 1.765 m2. Det kan indeholde to sale på
henholdsvis 1.074 og 243 m2, indrettet efter andre normer og standarder end de, der normalt dominerer
idrætshallernes rektangulære form uden dagslys.
De to sale bør have et arkitektonisk udtryk, der understøtter aktiviteterne, med bløde linjer, en loftshøjde
på henholdsvis 8 og 5 m, dagslys, spejle på væggene og gulve uden streger og opmærkning Der ønskes i
den store sal en integreret springgrav, pomfrit grav og en springbane. Den mindste sal kan opdeles i flere
mindre sale/rum afhængig af anvendelse. Netop denne indretning af salene giver mulighed for alsidig
anvendelse af disse.
Huset efterspørges af IF32 Glostrup Gymnastikforening med ca. 525 medlemmer.
Et springcenter/bevægelseshus vil betyde, at IF32 Glostrup Gymnastik kan videreudvikle det allerede
alsidige gymnastiktilbud til gavn for alle kommunens borgere. Gymnastik er bevægelse gennem hele livet
til gavn for bl.a. motorikken og sundheden, og netop et springcenter/bevægelseshus vil understøtte dette.
Herudover vil en væsentlig sidegevinst være, at der ikke vil være aflysning af træningstimer, og huset vil
frigive tid i øvrige haller og sale til andre idrætsgrene.
Huset – og opdeling af mindste sal – kan også komme til glæde for aktive i de bløde bevægelsesformer
som yoga mv. og bevægelse på ældre-siden samt for skolebørn.
Facilitetsdækning:
Der findes ikke lignende faciliteter i Glostrup Kommune, dog er der en springgrav i Søndervanghallen.
Der er mange aktive udøvere indenfor gymnastikken, dans, kampsport som vil få optimeret deres
træningsforhold i et for dem bedre indrettet ”hus”. Trykket på kommunens øvrige indendørs faciliteter vil
blive lettet.
Mangfoldighed:
Huset kan rumme mange forskellige organiserede idrætsgrene og kan tillige bruges af skoler og specielt
ældre i dagtimerne.
Anlægsøkonomi:
Anlægsprisen blev i 2014 skønnet til ca. 11.200.000 kroner.
Baseret på erfaringerne ved etablering af Ejby- og Søndervanghallen. Der skal udarbejdes et projektforslag,
hvor størrelse, beliggenhed, indretning mv. indgår, førend en pris kan angives.
Driftsøkonomi:
Anslået driftsøkonomi er ca. 350.000 kroner. Baseret på driftsudgifter for Ejbyhallen.
Ønsket er fremsat af: IF32 Glostrup Gymnastik
Kontaktperson: Erik Rybtke, formand og Tommy Karlsson, næstformand
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Kampkunstens Hus – The House of Martial Arts
Anlægsudgift 10-12 millioner kr. (skønnet)
Driftsudgifter årligt ikke oplyst
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
En idrætsfacilitet, som er specielt indrettet til kampkunst og fordybelse i asiatisk kultur.
Skabe bedre forhold for en stærkt stigende idrætsgren med stor diversitet og mange både fysiske og
mentale aspekter.
Give Glostrup en mulighed for at markerer sig som den første kommune i landet med et
kampsports/asiatisk kulturcenter.
Klubberne er spredt over mange lokaliteter, og det vil være en force for dem at være samlet, give en
mulighed for at sætte aktiviteterne op, dele udstyr og åben for en aflastning af hallerne rundt om i
kommunen.
Et sådant projekt skaber mulighed for at asiatiske samarbejdspartnere som f.eks. Confucius Instituttet,
Den kinesiske Ambassade, større virksomheder og andre kulturelle organisationer/institutioner, som kan
bidrage med bl.a. eliteinstruktører, litteratur og undervisere i asiatisk sprog og samfundsforhold.
Facilitetsdækning:
Der eksisterer ikke et hus tilegnet kampkunst i Glostrup Kommune.
Mangfoldighed:
Tilbuddet henvender sig til folk mellem 8 og 70 år, som kan træne på eget niveau fra motion, socialt
samvær, holdtræning og elite.
Erfaringerne viser, at kampkunsttræning også har en positiv indvirkning på børn og voksne med lettere
former for psykisk eller fysisk handicap og fremmer den sociale inklusion.
Huset henvender sig også til fritidsbrugere, som har interesse for asiatisk kultur og sport og er således en
overlapning mellem sport og kultur.
En sidegevinst kunne være, at herboende og tilflyttende kinsere/asiater kunne bruge faciliteterne til
undervisning i hhv. dansk for 2-sprogede og vedligeholdelse af personlige kompetencer i egen kultur.
Anlægsøkonomi:
Glostrup Karateklubs bud ved nybygning vil være mellem 10-12 millioner kr.
Det er tanken at involvere det lokale erhvervsliv omkring bygninger og drift – med kommunen som
koordinator og bygherre.
Driftsøkonomi:
Ikke oplyst.
Ønsket er fremsat af: Glostrup Karateklub
Kontaktpersoner: Walther Kjøng, chefinstruktør
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En ”omvej” – Forhindringsbane på naturlig løberute
Anlægsudgift 450.000 kr. (afhængig af størrelse, placering og materiale)
Driftsudgifter årligt ikke oplyst
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
En ”omvej” (forhindringsbane) i forbindelse med en anden naturlig løberute f.eks. i Ejbyområdet eller
Hvissinge.
Formålet er at styrke forholdene for de selvorganiserede løbere. Baggrunden for at lave en ’omvej’ er, at
faciliteter der gør det interessant og inspirerende, at løbe en tur kan holde dem i gang, der for en periode
ikke kan finde overskud til en foreningsaktivitet. Desuden kan en omvej sikre at løbere også får et
styrkeelement i deres træning.
Se evt. lokale og anlægsfonden
http://www.loa-fonden.dk/inspiration/udendoers-idraet/en-voldsom-omvej-i-solroed
Facilitetsdækning:
Der er ingen lignende faciliteter i Glostrup. Forslås placeret tæt på enten Ejbyhallen eller Hvissingehallen.
Mangfoldighed:
En ”omvej” tjener en bred befolkningsgruppe. Den kan anvendes som legeplads af børnefamilier og eller
selvorganiserede løbere, styrketrænere og som et supplerende træningselement til de organiserede
idrætter.
Anlægsøkonomi:
Ca. 450.000 kr. Afhænger af størrelse, placering og materialer.
Driftsøkonomi:
Afhænger af størrelse, placering og materialer.

Ønsket er fremsat af: Center for Kultur & Borgerkontakt og Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Sidsel Vinther (idrætskonsulent) og Allan Christensen (idrætschef)
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Den aktive pause
Anlægsudgift ikke oplyst
Driftsudgifter årligt ikke oplyst
Beskrivelse og baggrund for ønsket:
Formålet er skabe aktive pauser og dermed skabe mulighed for den nemme aktivitet og bevægelse for
borgerne i kommunen. Desuden at gøre opmærksom på den daglige bevægelse er den der tæller i en travl
hverdag.
Baggrunden for at lave den slags initiativer er at skabe en struktur der tilbyder borgerne en
opmærksomhed på muligheder for bevægelse.
Facilitetsdækning:
Der er ingen lignende faciliteter i kommunen.
Installerer kondicykler, træningsstole og gynger i busstopskure og parker - ved siden af eller i stedet for
bænke.
Mangfoldighed:
Alle borgere.
Anlægsøkonomi:
Ikke oplyst. Afhængig af placering, antal og materialer.
Driftsøkonomi:
Ikke oplyst
Ønsket er fremsat af: Center for Kultur & Borgerkontakt og Glostrup Idrætsanlæg
Kontaktperson: Sidsel Vinther (idrætskonsulent) og Allan Christensen (idrætschef)

1. forslag blev behandlet af Brugerbestyrelsen den 30. marts 2017
2. forslag behandles og prioriteres af Brugerbestyrelsen den 8. juni 2017
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