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Høringssvar fra Brugerrådet ved Måløv Idrætspark vedrørende forslag til budget 

for Ballerup Kommune for 2023  

Brugerrådet ved Måløv Idrætspark har på møde den 5. september 2022 gennemgået og diskuteret 

relevante punkter i det udsendte sparekatalog. Nedenfor er indlæggene fra de enkelte idrætsforeninger 

samlet: 

KFU-B23-11 Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, ophør/reducering af 

tilskud 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Boldklub: 

Måløv Boldklub finder, at forslag om reducering af tilskud til lederuddannelse for foreningernes trænere og 

ledere skal bortfalde (og udgå af budgetforslag). 

Forslaget vil have omfattende negative følge konsekvenser for både ”sundhed” og ”psykisk trivsel” for børn 

og unge. Forslaget vil også have omfattende negative følge konsekvenser for det kæmpe arbejde de mange 

frivillige i dag lægger ude i foreningerne, og som kommer samfundet til gavn i brede forstand. 

Måløv Boldklub finder, at konsekvensen vil blive, hvis forslaget gennemføres, at langt færre (eller ingen) 

trænere og leder vil komme på uddannelse. Det vil være ødelæggende for det frivillige arbejde og de gode 

fælleskaber som alle foreningerne har opbygget i årevis. Det vil også resultere i at det bliver 

sværere/umuligt at fastholde trænere mv. Og at det faglige niveau i trænernes undervisning vil falde – det 

går ud over børnene, som bliver taberne. 

Måløv Boldklub anbefaler derfor, at den eksisterende tilskudsmodel bevares i sin nuværende form. 

KFU-B23-12 Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducering 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Jokokan Ballerup Karateklub: 

I tiden efter coronapandemien er der mere end nogensinde behov for en genopbyggelsesindsats, der 

samler kommunens borgere og styrker fællesskabet omkring idræt, fritid og kultur. 

Hertil kommer de økonomiske udfordringer, Ballerups borgere udsættes for i en dyrtid med en rivende 

inflation. 

Jokokan Ballerup Karateklub kan godt forstå, at Ballerup kommune er presset finansielt. På den anden side 

er behovet for fællesskab og økonomisk tilgængelige idræts-, fritids- og kulturaktiviteter større end 

nogensinde.  
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Jokokan Ballerup Karateklub taler på sine medlemmers- og på kommunens borgeres vegne, når vi mener, at 

tiden snarere er inde til at Ballerup Kommune træder i karakter og holder hånden under socialt- og 

økonomisk trængende borgere i en svær tid. 

En reduktion af tilskud til foreningslivet trækker den forkerte vej. Dette vedrører både reduktion af den 

direkte aktivitetsstøtte og reduktion af støtte til den indirekte opbygning af aktiviteterne i form 

af lederstøtte. 

Jokokan Ballerup Karateklub opfordrer tværtimod Ballerup Kommune til at beskytte og stimulere 

genopbygningen af idræts-, fritids- og kulturlivet og så vidt muligt fastholde de nuværende tilskudsregler - 

indtil tilslutning og aktivitetsniveau er normaliseret og forbedret i forhold til nu. 

 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idrætsforening: 

Forslag til justering af spareforslag: 

En reduktion af aktivitetstilskuddet vil ramme mindre foreninger og foreninger med lav egenkapital. 

Aktivitetstilskuddet kan være en betydelig del af indtægterne for at lave aktiviteter for børn og unge. 

For at kunne opretholde aktiviteterne for disse foreninger foreslås at aktivitetstilskuddet kun reduceres for 

foreninger der har en sund egenkapital, for eksempel foreninger med en egenkapital, der er 5 gange højere 

end 1 års aktivitetstilskud. Dette vil give dårligere stillede foreninger tid til at omstille aktiviteterne eller 

indtægtsgrundlaget.  

 

KFU-B23-14 Sommerferieaktiviteter, ophør/reducering 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslag til justering af spareforslag: 

Sommerferieaktiviteter er en vigtig mulighed for børn og unge til at få en god oplevelse i sommerferien. 

Det er ligeledes en vigtig mulighed for mange foreninger til at vise deres aktiviteter frem.  

Spareforslag kan justeres til at sommerferieaktiviteterne fastholdes, men foreninger og andre aktører kan 

byde ind med aktiviteter uden af få refusion for udgifter. Aktiviteter arrangeret af Kommune kan udgå. Det 

trykte program og online tilmelding droppes. Tilbage er indsamling af aktiviteter, fælles annoncering på en 

kommunal platform, hvorefter foreninger og aktører selv står for tilmelding og afholder evt. udgifter. 

 

ØKU-B23-01 Mindre gulvask 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget støttes, men tilføjelser af konsekvenser ønskes. 
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I alle lokaler der anvendes af folkeoplysning foreninger, f.eks. idrætshaller og motionslokaler, er det de 

frivillige foreninger, der modtager alle henvendelser og klager fra medlemmerne om dårlig eller manglende 

rengøring. Vi mener ikke at dette spareforslag vil medføre mindre aktivitet i foreningslivet. 

Konsekvensen af dette spareforslag vil blive flere henvendelser om manglende rengøring, hvorfor der bør 

afsættes midler til skiltning i lokalerne omkring den mindre rengøring og baggrunden herfor. 

 

ØKU-B23-04 Mindre rengøring på fritids- og kulturlokaliteter 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget støttes, men tilføjelse af konsekvenser ønskes. 

En reduktion af rengøring i idrætslokaler fra 5 gange ugentlig til 3 – 4 gange ugentlig vil anses som en 

væsentlig forringelse af lokaliteterne, da der desværre ikke gøres ordentligt rent i forvejen. Der er mange 

brugere i specielt idrætshaller, som benyttes af både skole og fritidsbrugere. Hvis der har været 6 

skoleklasser og 6 idrætshold igennem et omklædningsrum på én dag, så trænger det virkelig til en 

rengøring. 

For selve Idrætslokalerne vil en mindre rengøring blive bemærket af mange fritidsbrugere. Vi mener dog 

ikke at dette spareforslag vil medføre mindre aktivitet i foreningslivet – men konsekvensen af dette 

spareforslag vil blive flere henvendelser om manglende rengøring, hvorfor der bør afsættes midler til 

skiltning i lokalerne omkring den mindre rengøring og baggrunden herfor. 

Ydermere forslår vi at der opsættes rengøringsstationer i udvalgte lokaler, så fritidsbrugere selv nemt kan 

f.eks. feje gulvet i idrætshallen før aktivitet. 

 

ØKU-B23-10 Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget kan IKKE støttes. 

En sænkning af vandtemperatur i svømmehaller fra 29 grader til 26 grader vil have mærkbare konsekvenser 

for aktiviteterne for børn i Måløv. Flere vil fravælge svømmeundervisning, da børnene vil fryse i vandet selv 

på hold med 25 minutters tid i vandet. 

For år tilbage fik Måløv Idræts Forening gentagne henvendelser fra medlemmer (forældre) over 

vandtemperaturen i bassinet på Måløvhøj Skole. Flere forældre valgt svømning fra for deres børn og vandet 

var almindeligt kendt som ”koldt”. Efter dialog med Ballerup Kommune blev temperaturen sat op til det 

nuværende niveau. Siden temperaturen blev sat op har vi øget antallet af børn i alderen 3-8år som 

modtager svømmeundervisning i Måløv. Medlemstallet er steget fra 168 børn i 2014 til 246 børn i 2022. Vi 

forventer at en sænket vandtemperatur vil få mange forældre til at fravælge svømmeundervisning til deres 

børn. 

Spareforslaget må derfor frarådes for Måløv bydelen. 
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ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget støttes, med mulighed for evaluering. 

Som fritidsbrugere oplever vi at temperaturen i forskellige idrætslokaler varierer meget, derfor støtter vi en 

ensartet målsætning. 

En overordnet sænkning af lufttemperatur i idrætshaller og gymnastiksale fra 20,2 grader til 18 grader vil 

have betydning for en del af lokalerne, som anvendes til mere stillesiddende idrætter som f.eks. Yoga. 

Yderligere vil mange børne gymnastikhold også finde lokalerne kolde og uvenlige, da der ikke er høj 

intensitet under hele træningen. 

Vi støtter forslaget, men ønsker en evaluering efter en vintersæson, hvorefter justeringer skal være mulige. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Brugerrådet ved Måløv Idrætspark 

 

 

Karsten Friis 

Formand 


