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1. Helhedsplanen

Helhedsplanen omfatter idrætsfaciliteterne i Hvidovre 

kommune herunder skoler, og er godkendt af  

kommunalbestyrelsen i 2016, følgende opgaver skal løses 

inden juni måned 2018:

➢ Prioriteres og gøres  handlingsorienteret

➢ Beskrive hvad er gjort - hvad skal gøres og hvornår

➢ Opdeles i renoverings afsnit samt nye opgaver og 

forslag

➢ Planen skal prioriteres som en 10 årsplan, startende for 

2018

➢ Planen skal indeholde økonomiske overslag beregnet ud 

fra de år hvor renovering/projekter udføres

➢ Klargøres således emnerne kan indgå for budget 2019

➢ Et udvalg bestående af  medarbejdere fra kultur og fritid 

samt idrætsrådet, fremlægger planen for KFU i maj 

måned, og den godkendes af  kommunalbestyrelsen i 

juni 2018

➢ Løbende opfølgning af  Kultur og Fritid samt 

Idrætsrådet, status udarbejdes to gange årligt

➢ Idrætsrådet indkalder klubberne på havnen til et specielt 

møde vedr. handlinger og koordinering af  aktiviteter på 

havneområdet
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2. Eliteidrætspolitikken

Eliteidrætspolitikken er blevet udarbejdet af  Idrætsrådet i samarbejder 

med Kultur og Fritid, og sidenhen godkendt af  KFU i oktober 2017 og 

kommunalbestyrelsen i november 2018, følgende opgaver skal løses inden 

sommeren 2018:

➢ Sætte handlinger og prioriteringer på politikken, således politikken er 

arbejdsduelig efter sommerferien i 2018

➢ Arbejde målrettet med at få Hvidovre till en Team Danmark 

kommune

➢ Gennemgå projektet for eliteidrætsklasserne for eventuel 

opjusteringer/ændringer i samarbejde med KFU og Børne-

ungeudvalget, Engstrandsskolen, herunder embedsmændene for de 

relevante centre

➢ Idrætsrådet fortsætter med at holde netværksmøder med 

eliteklubberne 3-4 gange årligt, en gang om året inviteres KFU til at 

deltage i møde. 

➢ Der arbejdes på at få justeret eliteidrætspuljen til i 2019 at være 1.3 

million og i 2020 at være på 1.7 million

➢ Der arbejdes på at sponsorpuljen overgår med kr. 300.000 til 

elitepuljen

➢ Idrætsrådet assistere og hjælper klubberne med ansøgninger til puljen

➢ Idrætsrådet koordinere og samarbejder med KFU om eliteidrætspuljen

➢ Idrætsrådets Idrætsmodel anvendes til brug for ansøgning og fordeling 

af  puljen - kategorisering og indblik  i hvordan det går med 

klubbernes elitearbejde

➢ Der arbejdes på at få beskrevet et projekt for inddragelse af  

erhvervslivet, i samarbejde med KFU, til gavn for økonomi til 

eliteidrætspuljen

➢ Der arbejdes på, at afholde  møde med KFU om dette i februar/marts 

2018
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3. Kultur- og 

Fritidspolitikken

Kultur – og Fritidspolitikken står til revision i 2018,

Derfor er det vigtigt, at KFU udarbejder en plan for dette 

arbejde.

Idrætsrådet stiller sig gerne til rådighed ved at deltage i 

planlægningen omkring handlingerne for revisionen, samt 

deltage i arbejdet med en revision af  politikken, samt 

udarbejdelse af  en prioritering- og handlingsplan.

Idrætsrådet forventer at dette arbejde igangsættes midt i 2018, 

og at arbejdet omkring dette omhandler alle foreninger i 

Hvidovre samt FOU.

Idrætsrådet prioritere at der sættes  fokus på den frivillige 

ledere og træner, således det vil være nemmere for foreningerne 

at fastholde og rekruttere disse vigtige personer for det frivillige 

arbejde

der skal ses på hvordan vi kan inddrage skoleområdet samt 

sundheden i Hvidovre i en ny politik

Vi ser gerne at relevante politiske udvalg deltager i dette 

arbejde, således der virkelig kan blive arbejdet på at Hvidovre  

bliver et aktiv for familiernes by.
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4. Den røde tråd

for institutioner 0-6 år, skoler 

og SFO omkring idræt og 

bevægelse

Et koordineret samarbejde omkring opgaven for at få den røde tråd 

igennem arbejdet med børnene fra de kommer i institutioner, dagpleje, 

skoler og SFO er en nødvendighed, for at kommunen kan få børn, unge 

og forældre til at samarbejde omkring det, at bevægelse er nødvendigt for 

at denne gruppe kan få en sund opvækst, nemmere skolegang omkring 

indlæring, koordinering og balance i deres liv, 

derfor er denne koordinerende indsats nødvendig igennem et samarbejde 

mellem skolerne, Kultur og Fritid samt sundhedsområdet, således at 

indsatsen er ens når der gås fra institution/dagpleje til skole og SFO. 

Endvidere kan der ses på muligheden for en fælles idrætsuge.

Idrætsrådet står gerne som en af  primusmotorerne i at få skabt projekter 

omkring dette arbejde og idrætsrådet foreslår:

➢ At de involverede parter sætter sig sammen, det vil sige politikere, 

sundhedsområdet, Kultur og Fritid, skole området og Idrætsrådet (på 

foreningernes vegne) for at lave en plan for dette arbejde

➢ Udarbejde en puls og status for, hvor er foreningerne og skolerne 

henne i samarbejdet og i partnerskaber

➢ Opgaven oprettes som et tværgående projekt

➢ Relevante brugere inviteres for input og samarbejde

➢ Projektet skal løbe i en 3 årig periode, således evaluering kan 

udarbejdes inden næste kommunevalg

➢ Fonde og andet relevant søges til økonomien i projektet

➢ Der udarbejdes en status på, hvad der pt ligger af  materiale og 

samarbejde  mellem parterne  , indenfor de nævnte områder - ligeledes 

godkendte politikker på områderne

➢ Se på om det kunne være en mulighed at erhvervslivet blev involveret 

i projektet

Idrætsrådet Hvidovre november 2017



5. Hvidovres sundhedsprofil

voksne og seniorer
Hvidovre kommune skal have en bedre koordineret indsats for de 
voksne borgere og det vi kalder seniorer, den ældre del af  borgerne. 
I dag er det meget de personer som er kommet ind i et 
sygdomsforløb, der udarbejdes programmer for, men for Idrætsrådet 
er det ligeledes vigtigt, at der ses på programmer/projekter som skal 
have en forebyggende virkning for vores borgere, så  livskvaliteten 
kommer i højsædet med fokus på voksne allerede fra 30 års alderen, 
således Hvidovres borgere bliver oplyst og aktiviteter igangsættes til 
gavn for motion og sundhed, og dermed skabe muligheden for en 
bedre livskvalitet igennem hele voksen livet, og dermed en bedre 
alderdom, lad os arbejde på, at Hvidovre kommer ind i et bedre 
sundhedsbillede - end det er i dag. 

Det vil skabe bedre motiverede og glade borgere hvis vi hjælper dem 
lidt på vej med motion og sundhedstiltag, når vi bevæger os ude i det 
offentlige rum.

Dette vil skabe en bedre kommune med livskvalitet, der er med til at 
lette på økonomien for sundhedsområdet.

Idrætsrådet foreslår:

➢ Politikere, ældreområdet, ældreråd, sundhedsområdet , 
Idrætsrådet og øvrige relevante mødes og ser på, hvordan vi kan 
få oprettet og udarbejdet projekter for dette

➢ Helhedsplanen inddrages i at få udendørs aktiviteter til borgerne, 
når de går eller løber ture

➢ Foreningslivet opfordres til at skabe rum, motion og socialt 
samvær for de voksne og ældre, således der kan blive flere 
medlemmer

➢ Se på muligheder for gratis aktiviteter til at sætte fokus på emnet

➢ Mere synliggørelse af  de muligheder der forefindes i dag – både 
betalende og de gratis muligheder

➢ Hvidovre skal skabe fokus og dialog for en god livskvalitet

➢ Indenfor en 10 årig periode skal dette kunne ses på økonomien 
indenfor de relevante poster
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6. bevægelsesøkonomi

i

idræt og sundhed

Når vi ser på økonomien i Hvidovres idrætsliv, så er der selvfølgelig 

mange penge involveret, både fra kommunens side og fra 

foreningerne.

Idrætsrådets holdning er, at det ikke er for meget, for som beskrevet 

i tidligere afsnit, så er pengene givet godt ud på dette område, og i 

øvrigt får kommunen mange penge igen, gennem det frivillige 

arbejde, som  udføres i tusindvis af  timer i løbet af  året.

Det kalder vi bevægelsesøkonomi, hvad gør kommunen og hvad 

gør foreningerne.

Det kunne være godt at få en oversigt på hvad kommunen investerer 

af  økonomi i idræt og bevægelse, og hvad har foreningerne af  

økonomi i deres virker, herunder opgørelse af  frivillige timer til en 

ansat timeløn.

Måske kan ressourcerne ommøbeleres lidt ind imellem - i forhold til 

hvad idrætten ønsker og hvad idrætten har behov for.

Analyse af  bevægelsesøkonomi er væsentlig for at få det bedst 

mulige ud af  kommunens (borgernes) penge og dennes sundhed

Det er ikke kun borgerne der skal have en god livskvalitet, det skal 

kommunen og foreningerne ligeledes.

Derfor er det væsentligt, at der også ses meget målrettet  på 

investeringerne af  bl.a. renoveringer og nye muligheder som f.eks. 

en ny opvisningshal, eksempelvis ved Frihedens idrætscenter  

Idrætsrådet foreslår, at der ses på de økonomiske muligheder som 

ligger i bevægelsesøkonomi
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7. Afsluttende bemærkninger

Det beskrevne, er en del af  de ting som Idrætsrådet vil beskæftige 

sig med de kommende fire år, og vi forventer os meget af  

samarbejdet og koordineringen med det politiske liv, og vi glæder os 

til at komme i gang med den nye kommunalbestyrelse.

Udover det beskrevne i 6 afsnit, arbejder Idrætsrådet ligeledes med 

følgende opgaver:

➢ Planlægning og afvikling af  2 møder årligt med politikkerne, det ene 

af  dem skal være hvor foreningerne deltager

➢ Samarbejde med fodboldklubberne om ”fodbold i balance” i 

Hvidovre

➢ Folkeoplysningsudvalget, hvor der er valg i januar 2018 – Idrætsrådet 

har to personer siddende i udvalget

➢ Planlægning af  Hædringer for kommunens dygtige idrætsfolk sammen 

med Borgmesterkontoret og Kultur og Fritid

➢ Skoleløb for 4-8 klasse den 30. maj

➢ Rådet for Eliteidrætsklasserne

➢ Samarbejde med øvrige Idrætsråd i Hovedstadsområdet

➢ Møder og informationer til foreningslivet, herunder netværksmøder

➢ Ny hjemmeside og mere målrettet brug af  facebook

➢ Samarbejde og planlægninger med stadioninspektøren

➢ Kontakt og samarbejde med Borgmesteren og udvalgsformænd

➢ Samarbejde, koordinering og planlægning med skoleområdet, 

sundhedsområdet og Kultur og fritid

➢ Samarbejde og koordinering med DGI og DIF
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