Gode rammer inviterer til bevægelse
og fællesskab

Facilitetsstrategi 2019-2029
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Indledning
Siden Gentofte Kommune i 2005 vedtog sin første idræts- og bevægelsespolitik har der været stor politisk opbakning til at udvikle nye og opgradere eller renovere
eksisterende faciliteter. Blandt andet er der etableret mere end 30 nye idrætsfaciliteter, som sammen med de ældre Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for, at vi i
Gentofte har mulighed for at give borgene adgang til en sund og aktiv fritid.
Fremover skal en facilitetsstrategi sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Idrætsfaciliteterne, naturen og byens
rum skal inspirere og skabe muligheder for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne og bidrage
til mangfoldige aktiviteter af høj kvalitet. Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af
idræt udnyttes bedst muligt. Faciliteterne skal kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både foreningslivet og borgere uden for foreningslivet.
Tre ud af fire borgerne i Gentofte Kommune er idræts- eller motionsaktive. Det gør Gentofte til en af de mest idrætsaktive kommuner i Danmark, og det betyder, at vi er
mange om at skulle dele faciliteterne. Det er derfor vigtigt, at vi kontinuert prioriterer at udvikle faciliteterne og undersøger, hvordan vi kan bruge dem bedst muligt. Det er
derfor vigtigt, at vi har en særskilt facilitetsstrategi.
Facilitetsstrategien er et redskab til at understøtte Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitiks vision: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen
arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer”. Dertil kommer at facilitetsstrategien også vil understøtte Gentoftes status som
Visionskommune og samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI, hvor vi har mål om at øge antallet af borgere, der er medlemmer af foreninger og antallet af
fysisk aktive borgere uden for foreningerne.
Facilitetsstrategien har primært fokus på udvikling, drift og optimering af brugen af kommunens idrætsfaciliteter. Sekundært ønsker vi med strategien at gøre opmærksom
på mulighederne for brug af naturen og byens rum til fysisk aktivitet.

Proces
Facilitetsstrategien har dels udgangspunkt i idræts- og bevægelsespolitikken, hvor der i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde blev afholdt arbejdsgruppemøder med
idrætsfaciliteter som tema. Overvejelserne fra arbejdsgruppemøderne fik sin plads i den endelige udformning af idræts- og bevægelsespolitikken, og det blev besluttet at
en egentlig facilitetsstrategi skulle udvikles. Desuden har idrættens analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet (SDU) gennemført en landsdækkende undersøgelse af
booking, brug, brugertilfredshed og standen af idrætsfaciliteter, hvor Gentofte er en af de kommuner, der er blevet undersøgt. På baggrund af den samlede viden
forberedtes i samarbejde med DIF et facilitetsseminar med følgende overskrifter: Indendørs faciliteter, udendørs faciliteter, naturen og byens rum. På seminaret deltog lidt
mere end 50 borgere, herunder repræsentanter fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), foreningsrepræsentanter, borgere med interesse for
idrætsfaciliteter uden for foreninger, interne fagpersoner fra kommunen samt en facilitator fra DIF. Seminaret blev arrangeret og faciliteret af Idræt- og Fritidsafdelingen i
Gentofte Kommune.
De mange forslag, der fremkom ved seminaret er derefter blevet bearbejdet af en arbejdsgruppe i Idræt og Fritid og siden blevet forlagt til drøftelse i Kultur-, Unge og
Fritidsudvalget. Efter første fremlæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget er forslaget blevet sendt i høring blandt deltagerne fra seminaret samt i
Folkeoplysningsudvalget.
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Opbygning af strategien
Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder.
Adgang og kapacitetsudnyttelse
Synliggørelse og formidling
Fleksibilitet og alsidig brug
Kvalitet og tilgængelighed
Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser og ansvarlig. Flere af indsatserne vil kunne indfri flere af målsætningerne, men de står
beskrevet under det indsatsområder, som de primært vil kunne være med til at indfri. ”Ansvarlig” i oversigtsskemaet angiver, hvem der har ansvaret for at sætte aktiviteten
i værk – ikke nødvendigvis at bære det økonomiske ansvar.
Facilitetsstrategien følger fremover tidsmæssigt idræts- og bevægelsespolitikken og vil løbende bliver evalueret og justeret sammen med denne.

Sammenspil med borgere og øvrige politikområder
Facilitetsstrategien indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, og løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. Udover kommunens
idræts- og bevægelsespolitik, sker implementeringen i et tæt samspil med særligt Folkeoplysningspolitikken og Sundhedspolitikken, samt de kommende opgaveudvalg; ’En
times motion’ og ’Det grønne Gentofte’.
I forbindelse med implementeringen vil forskellige borgerrepræsentanter løbende blive inviteret til at indgå i arbejdet.

3

1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.
Vi vil
Øge udnyttelsesgraden i faciliteterne

Lette adgangen til faciliteterne og åbne op for
nye brugergrupper

Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Indsats
Indføre digitale løsninger til måling af antal aktive i faciliteten.

Ansvarlig
Fritid

Øge synligheden af ledig kapacitet.

Fritid

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider.

Fritid

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter.

Fritid

Give andre aktører end de folkeoplysende foreninger mulighed for at leje ledige tider i
de nærmeste 8 dage.

Fritid

Indføre åbne haltider i flere faciliteter.

Fritid

Fortsat udvikle foreningsportalen.

Fritid

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne.

Fritid

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten.

Fritid

Helårsanvendelse på udendørs anlæg.

Fritid / Gentofte
Ejendomme
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2. Synliggørelse og formidling
Digitale løsninger skal fremme gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere
uanset organisationsform.
Vi vil
Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder og
kapacitet

Indsats
Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter.

Ansvarlig
Fritid

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen.

Fritid / Gentofte
Ejendomme /
Park og Vej
Fritid / Skole

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger.
Synliggøre mulighederne for bevægelse i
naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne.
Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter.
Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører.

Fritid
Fritid / Park og
Vej
Fritid / Park og
Vej
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3. Fleksibilitet og alsidig brug
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og opfordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere brugergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal motivere til bevægelse.
Vi vil
Understøtte flerfunktionalitet i kommunens
idrætsfaciliteter, så de rummer både den
organiserede foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede udøvere og
anderledes organiserede bevægelsesaktiviteter
Skabe sociale samlingssteder i forbindelse med
kommunens knudepunkter for bevægelse

Understøtte, at naturen og byens rum indbyder
til bevægelse

Indsats
Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.
Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter.

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne.
Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn, unge og ældre i forbindelse
med idrætsfaciliteter.

Ansvarlig
Fritid / Gentofte
Ejendomme /
Park og Vej
Fritid / Gentofte
Ejendomme /
Park og Vej
Fritid
Fritid

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge hvilke
eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

Fritid

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde.

Fritid

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner.

Fritid / Park og
Vej

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum derefter.

Fritid / Park og
Vej

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og aktivitetszoner.

Fritid / Park og
Vej
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4. Kvalitet og tilgængelighed
Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil
Sikre nem tilgængelighed i idrætsfaciliteterne
for personer med handicaps

Indsats
Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter.

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter.
Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.
Sikre gode standarder for rengøring, renovering
og vedligeholdelse i idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen.
Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne.

Sikre at borgerne oplever et godt serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden

Ansvarlig
Fritid / Gentofte
Ejendomme /
Park og Vej
Gentofte
Ejendomme
Park og Vej

Fritid / Park og
Vej
Fritid / Gentofte
Ejendomme /
Skole
Fritid / Park og
Vej
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