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Høring af direktionens budgetforslag 2023-26 

 

Høringssvar fra MED Ballerup Idrætsby 
 
 

KFU-B23-20 - Ballerup Super Arena - øgede indtægter. 
 
Forslaget vil være et stort slag for det folkelige foreningsliv i Ballerup og for 

Ballerups borgere. Det vil samtidig bryde med principperne bag Ballerup 
som Idrætskommune med et stort elite-fokus og samarbejde med Team 

Danmark. 

Hvis forslaget vedtages vil det betyde mindst en fordobling af antallet af 

lukkedage i Ballerup Super Arena, hvor foreninger og Ballerups borgere ikke 
kan være i arenaen. Det er vigtigt at bemærke, at lukkedage i forbindelse 
med kommercielle arrangementer ofte betyder, at der ikke kan foregå 

foreningsaktivitet i Ballerup Super Arena i flere dage. Der vil være dage 
med opbygning og nedtagning omkring arrangementet, hvor der heller ikke 

er adgang. 

Hvis der skal genereres 1 mio. kr. i yderligere indtægt vil det betyde, at der 
skal tiltrækkes flere kommercielle arrangementer. Den kompetence findes 

ikke i Ballerup Idrætsby i dag, og det vil derfor kræve ansættelse af en ny 
medarbejder med de kompetencer. Samtidig vil der være behov for 

yderligere kræfter i idrætsbyens serviceteam.  

Det vil betyde, at der reelt skal genereres en merindtægt på 1,6 mio. kr. for 
at dække merudgifterne. De estimerede 1,6 mio. kr. er et konservativt 

estimat, der f.eks. ikke tager højde for det øgede pres på det tekniske 
serviceteam. 

Hvis Ballerup Idrætsby skal indgå med en besparelse i budget 2023-26, så 
anbefaler MED Ballerup Idrætsby forslaget KFU-B23-21 (Se nedenfor). 
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KFU-B23-21 - Rammebesparelse 

 
Forslaget vil betyde et mindre rum til udvikling og betjening af brugere.   

MED Ballerup Idrætsby anbefaler dog dette forslag frem for KFU-B23-20, da 
der her er mulighed for, at idrætsbyen selv arbejder med, hvor besparelsen 
er til mindst gene for borgerne. 

 
 

ØKU-B23-04 – Mindre rengøring på kultur og fritidsfaciliteter 
 
MED Ballerup Idrætsby mener, at der i forslaget bør skelnes mellem lokaler, 

der benyttes til indendørsaktiviteter og f.eks. omklædningsrum til udendørs 
sport. Det vil have stor betydning for hygiejnen for idrætsfaciliteter og 

omklædningsrum, hvis der ikke rengøres dagligt – f.eks. ved meget 
mudder, regn eller sjap. 
 

 
ØKU-B23-11 – Sænkning af rumtemperaturer i kommunale 

bygninger 
 
MED Ballerup Idrætsby bemærker at flere bygninger til idræts- og 

fritidsfaciliteter indeholder både administrationslokaler og lokaler til 
udøvelse, hvorfor en temperatursænkning ikke kan gennemføres uden 

samtidig installation af værn, der sikrer, at temperaturen i administrationen 
kan holdes på et højere niveau – uden træk og andre ulemper. 

I Ballerup Super Arena vil det ved større arrangementer ikke være muligt at 

skrue ned for temperaturen og samtidig overholde de kontraktlige 
forpligtelser, der er indgået med f.eks. kommercielle partnere. En 

temperatursænkning i Ballerup Super Arena vil derfor have konsekvenser 
for Ballerup Idrætsbys muligheder for kommerciel udlejning. Disse 

konsekvenser er ikke regnet ind i forslaget. 

Der er også lokaler, der både benyttes til kultur-, fritids og idrætsaktiviteter 
(f.eks. Tapeten). Her bør der, hvis forslaget vedtages, iværksættes en 

undersøgelse af, hvordan temperaturen kan optimeres i forhold til brugen. 
Denne undersøgelse bør inkludere både brugere og Ballerup Idrætsbys 

administration. 
 
ØKU-B23-18 – Rammebesparelse på den centrale administration 

 
MED Ballerup Idrætsby bemærker, at de centrale kultur- og 

fritidsmedarbejdere er helt vitale for, at vi decentralt kan koncentrere vores 
arbejde om at yde borgerne den bedst mulige service. Hvis der spares på 
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medarbejderstaben centralt, så der f.eks. sker en reduktion af 

udviklingsarbejdet i centret og den koordination, der sker på tværs af det 
store eksterne kultur- og fritidsområde, så vil vi samlet på kultur- og 

fritidsområdet have sværere ved at løfte vores opgave overfor borgerne. 


