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1. Forslag til nye fordelingsregler for idræts- og 
fritidsfaciliteter 

 
J.nr.: 18.15.12.G00 

Sagsnr.: 20/4237 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget sender udkastet 

for fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i høring. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 09-12-2020 

Skubbes til næste møde 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Skubbes til næste møde 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-04-2021 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 19-05-2021 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at sende fordelingsreglerne i høring 

med de ændringer udvalget foretog på mødet, samt at administrationen 

gennemgår dokumentet for korrektur. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

De nuværende banefordelingskriterier blev vedtaget i 2003 og har en 

matematisk beregning for, hvor mange timer de enkelte foreninger kan 

få tildelt af bane- og haltider. Den matematiske beregning tager 

udgangspunkt i foreningernes medlemstal – men den matematiske 

beregning skelner fx ikke mellem om foreningens aktiviteter primært er 

indendørs eller udendørs. 

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2018 at nedsætte en 

arbejdsgruppe, som skulle revidere banefordelingskriterierne. 

Arbejdsgruppen består af; Geert (Tændhætten badminton), Christopher 

(Dragør Badminton), Jerrik (FOU), Jannik (Rugby, har dog ikke kunne 

deltage fysisk på møderne, men har givet skriftlig tilbagemeldinger), 

Peter (KB – har ikke deltaget på møderne), Steen (Halinspektør) og Mie 

(konsulent i Børn, Skole og Kultur). 

 

Arbejdsgruppen har hentet inspiration fra andre kommuner og har lagt 

vægt på, at også regler for brugen af lokaler blev nedskrevet og 

generelt at gøre reglerne nemme og overskueligt. 

 

I afsnittet ”tildeling af lokaler og anlæg” er nedskrevet 

prioriteringsrækkefølgen hvis flere foreninger søger om samme baner og 

haltider. 

I de nuværende regler blev banerne kategoriseret som U, G, D og F 

tider (Ungdom, Gode, Dårlige og Formiddag). Denne kategorisering er 
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fjernet i de nye fordelingsregler, og der anvendes i stedet kun en 

kategori – primetime. Primetime er i tidsrummet fra 16.00 – 19.30, hvor 

aktiviteter for børn og unge i alderen 0-25 år har fortrinsret. 

 

Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at der igennem de senere år har 

foregået en tildeling, som ikke har taget hensyn til den matematiske 

beregning, og banetider er fordelt ud fra foreningernes ønsker og en 

dialog, hvis nogen havde overlap. Udkastet til fordelingsprincipper, har 

derfor taget udgangspunkt i dette, og beskrevet processen for, hvordan 

foreningerne kan ansøge og at der afholdes fordelingsmøde med 

foreningerne. 

 

Det har ligeledes været vigtigt at understrege, at det er 

Folkeoplysningsudvalget der godkender fordelingen ud fra en indstilling 

fra halinspektøren. 

 

Arbejdsgruppen har derudover drøftet og valgt at følgende skulle indgå i 

fordelingsreglerne: 

 At der skelnes mellem om en forenings primære aktivitet er 

indendørs eller udendørs, og at dette har betydning for tildeling 

af banetider. 

 At definition på eliteidræt og tildeling af ekstra tid som 

konsekvens heraf, sker ved ansøgning til 

Folkeoplysningsudvalget. 
 At der er et forventet antal deltagere ved tildeling af haltid 

 

Derudover er der også lavet et afsnit, der beskriver reglerne for brug af 

svømmehallen. 

 

Administrationen forslår, at reglerne er gældende fra 2022, da de ikke 

kan nå at blive godkendt af Kommunalbestyrelsen før foreningerne 

ansøger om banetider for den kommende sæson. 

 

Derudover forslår administrationen, at fordelingsreglerne evalueres efter 

et år. 

 

Vedlagt sagen er de nuværende banefordelingskriterier og udkast til nye 

fordelingsregler. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 9. december 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben UDKAST fordelingsregler for idræts og 

fritidsfaciliteter 

30127/20 

2 Åben NUVÆRENDE Banefordelingskriterier for 

Hollænderhallen 

30129/20 
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Bilagsoversigt 

 
1. Forslag til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter 

 1. UDKAST fordelingsregler for idræts og fritidsfaciliteter (30127/20) 

2. NUVÆRENDE Banefordelingskriterier for Hollænderhallen 

(30129/20) 
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Underskriftsside   

Christopher Meinertsen  Claus Palm 

 
 

Geert Jakobsen 

 
 

Helle Barth (V) 

 
 

Jerrik Walløe 

 
 

Kurt Hansen 

 
 

Lisbeth Dam Larsen (A) 

 
 

Niels-Peter Rønmos 

 
 

Paul-Erik Gjerka 

 
 

Peter Læssøe (T) 

 
 

Renee Schwaner 

 
 

Tina Vexø 

 
 

Tom Nielsen 

 
 

Tonny Bengtson 
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