
Alle høringssvar   for benyttelse af lokaler og udenørsanlæg i Gribskov Kommune 

Der er modtaget høringssvar fra følgende: 

• Kulturrådet
• Idrætsrådet
• Handicaprådet
• Ramløsehallen
• BSI Badminton
• Valby GI
• Gilleleje Gymnastikforening
• Helsinge Svømmeklub
• BSI Gymnastik
• BUSHI
• Gribskov Familie Svøm
• GymHelsinge
• Gilleleje Boldklub
• Helsingehallerne

Alle høringssvar er samlet i dette dokument- og de vedhæftninger, administrationen har 
modtaget er åbnet og sat ind i nedenstående. 

Kulturrådet: Ingen bemærkninger. 

Idrætsrådet:  Under formål – har Idrætsrådet en tilføjelse: 
Under prioriteringer ved fordeling (ændring af ordlyd):
Der tages hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have 
nogenlunde de samme tider.

Foreninger, der har søgt tid, har mødepligt.
Nyt forslag: 
Foreningerne har mødepligt til fordelings-
møderne. Møder foreninger ikke op, vil de ikke have indflydelse på de tildelte tider.   

Ny tilføjelse: 
Dato for fordelingsmøder bliver fastlagt på Idrætsrådsmødets næstsidste møde i året forud for 
fordelingsmøderne.
Teksten skal stå under: "Under Kommunale haller og under og selvejende haller.

Handicaprådet: 
Handicaprådet sætter pris på, at formuleringen:

"Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for borgere med 
handicap, skal anvisning til sådan virksomhed normalt ske før anden anvisning"

er med i forslaget retningslinjer. Rådet foreslår, at denne formulering suppleres med en 
formulering: 

"Ved anvisning af lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørs anlæg, som er 
handicapegnet, til foreninger, organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov 
Kommune og som er godkendt af Center for Kultur, Fritid og Turisme, skal foreninger, der har 
medlemmer med handicap, have forret til at få de handicapegnede lokaler anvist til de aktiviteter, 
hvor medlemmerne med handicap deltager".

Den første formulering er en gengivelse af lovens krav. Den anden formulering forsøger at 
indfange og understøtte lokal interesse for at fremme muligheder for, at mennesker med handicap 
kan deltage i aktiviteter i almene foreninger. 



Ramløse Hallen`s bookingudvalg har følgende input til reviderede retningslinier:
Booking i Ramløse Hallen har alle årerne fungeret meget tilfredsstillende for alle parter her i hallen. Alle
vores foreninger respekterer hinanden, således at vi får kabalen til at gå op.
 
Umiddelbart kan vi ikke se at ændringerne i retningslinierne påvirker vores måde, at få tingene til at 
fungere på. Vi forventer, at gøre brug af kommunens tilbud om deltagelse i bookingmøder med en fra 
administratitionen og en fra idrætsrådet fremadrettet, såfremt dette skulle blive nødvendigt, men alene 
initieret af Ramløse hallens bookingudvalg. Et permanent mødefora bestående af andre en det 
nuværende Bookingudvalg, vurdere vi som både bureaukratisk, ressourcespild og overformynderisk i et
meget velfungerende udvalgs arbejde.
 
Vi vil selvfølgelig fortsat fremsende vores bookingplan til Gribskov kommune når den foreligger i løbet 
af foråret og senest 1 april.
 
Formand for Ramløse hallen
 Bjarne Dyrberg

Høringssvar fra BSI Badminton omkring retningslinjerne for benyttelse af lokaler i Gribskov 
Kommune. 

Som frivillig forening i Gribskov Kommune bliver det meget problematisk, hvis der ikke er mulighed for 
at få ret til samme tid og facilitet, som man havde i foregående sæson. Det giver mange problematikker 
i forhold til at fastholde medlemmer, rekruttere instruktører og generelt bare opretholde et godt og 
attraktivt idrætstilbud i Gribskov Kommune til børn og unge. Der er i høj grad brug for en masse frivillige
i foreningerne, og det bliver en stor udfordring, hvis man som forening ikke kender fx sine trænings-
tidspunkter i god tid. 

Derfor håber vi, at der i høj grad lægges vægt på, så vidt muligt, at foreningerne får så tæt som muligt 
på samme tider, som de havde foregående sæson. 

Venlig hilsen
Marc Hagberg
marc.hagberg@gmail.com | (+45) 28 45 48 71

Valby GI v/Allan Friis Pedersen har fremsendt dette høringssvar: 

• Det er absolut ikke særligt hensigtsmæssigt, at man ikke regne med samme tider, hvis man 
som forening har belagt tiderne igennem årene. Dette gælder både for det enkelte medlem, 
som i Vores tilfælde lejer en bane sammen med 3 andre og spiller badminton, og også i 
tilfælde af at man som forening skal have træner på – da vil det ikke være nemt at ændre på 
tiderne, da de fleste sæsonplaner, bliver lagt til rette i starten af året, så man er sikret sig de 
trænere man gerne vil tilknytte.

• Man har mødepligt som forening ved fordelingsmødet i marts. Til det bør der tilføjes at der 
kan tiltage max 2 pers. fra hver forening, som bliver tildelt tid. Samtidig bør det fremgå, som
ved alle andre retningslinier, at der skal indkaldes med et varsel på minimum 14-21 dage, til 
det nævnte fordelingsmøde.

• Til fordelingsmødet i marts bør det tilføjes at der mindst deltager en pers. fra Idræt og 
Folkeoplysningen, da det forhåbentlig vil sikre en fair fordeling af de ansøgte tider, og 
samtidig vil personen kunne bekræfte, om de ansøgte tider har været fremme til tiden. 



Gilleleje Gymnastikforening har læst forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler I Gribskov
Kommune, og vil hermed gerne kommentere på nogle af ændringerne:

1. Der nævnes i afsnittet "Principper ved fordeling", at man vil prioritere brugernes adgang. Men 
hvordan skal den prioritering foregå? Idrætsforeningerne kommer meget langt nede på 
prioriteringslisten over brugere til kommunale lokaler. Følges den prioritering? Eller bør 
idrætsforeningerne, som netop har tilbud til børn og voksne i eftermiddags- og aftentimerne ikke i en vis
udstrækning prioriteres disse tider?

2. I samme afsnit fraviges det tidligere princip om, at en klub/forening "vinder hævd" på en tid, selvom 
foreningen ellers benytter sin tid fornuftigt. Der skrives godt nok at "der skeles til indeværende sæsons 
tider", men ordet "skeler" er meget vagt. Var det ikke muligt at vende teksten, således at man tager 
hensyn til klubbens/foreningens hidtidige tider, og for så vidt muligt lader disse fortsætte, hvis klubben 
har søgt disse tider igen OG har brugt tiden fornuftigt (Fornuftig brug  afhænger naturligvis af, hvilken 
form for sport der er tale om, eksempelvis kan tennis jo ikke have 20 deltagere i en hal med én bane.)? 
Gilleleje Gymnastiforening er tilhænger af genindførsel af halfordelingsmøder hvert år, for vi mener, at 
man kan tale med hinanden, såfremt flere klubber ønsker samme tid. Ofte finder klubber et kompromis, 
når der tales om tingene.
Skulle der opstå "kamp" om enkelte tider i løbet af et halfordelingsmøde, må Udvalgt prioritere, alt efter 
hvilken sport der er tale om, hvilke andre muligheder der er, og hvorvidt tiden er blevet misligholdt etc. 

GILLELEJE GYMNASTIKFORENING KAN IKKE STØTTE DEN NYE ORDLYD, SOM DEN ER 
FORELAGT I FORSLAGET.
Hilsen
Pernille, Formand, Gilleleje Gymnastikforening

Helsinge Svømmeklub: 
Helsinge svømmeklub vil gerne takke for indbydelsen til at indgive høringssvar til de fremsatte forslag til
fordeling af haltider i kommunale idrætsanlæg.
Helsinge svømmeklub vælger kun at forholde sig til tider i svømmehallen, da det er der vi har vores 
kompetence, men vi formoder dog at der kan drages parraller til andre idrætsanlæg og idrætsgrene
Som det nok er alle bekendt blev Helsinge svømmeklub draget ind i en del tumult, forårsaget af, hvad vi
mener, var en fordeling af tider i svømmehallen, som total manglede faglighed. Vi vælger derfor at lade 
vores oprindelige klage af d. 2. juli. 2015 (med bilag) indgå i dette høringssvar, da vi mener at vi i denne
har beskrevet rigtig mange problemstillinger, når en fordeling foregår på et ikke fagligt grundlag.  Disse 
problemer mener vi at det vil være i alles interesse at undgå fremadrettet. 
For at i møde gå at den type situation skal opstå igen mener vi at regelsættet skal specificeres meget 
mere præcist f.eks i lighed, med det meget udførlige materiale, der er udarbejdet i Københavns 
kommune, (vedlagt som bilag) da fordelingen af haltid ellers vil være afhængig af hvem som er 
administrator i kommunen og om den aktuelle frivillige bestyrelse har tid, lyst og mod til at kæmpe mod 
kommunale lønnede administratorer.
Hovedpunkterne i en halfordeling i svømmehallen er:

1. En eksisterende forening skal have fortrinsret til den tid de har inden ny fordeling, i lighed med 
andre kommuner.

2. En ny forening kan få plads, der hvor den eksisterende forening ikke udnytter pladsen.   
3. I forslaget er nævnt at det er nødvendigt at prioritere tiden i primetime, hvilket er rigtigt, men det

er samtidig nødvendigt at beskrive hvordan. Der skal være klare links til kommunens 
idrætspolitik og i primetime er det nødvendigt at prioritere, hvilke typer af idræt, der skal udføres
i lighed med hvad der gøres i andre kommuner. I denne forbindelse vil vi gerne påpege at ikke 
struktureret undervisning/idræt, samt plask og leg m.m. er en hovedaktivitet i tiden med 
”offentlig åbent”. 

4. Prime time bør nuanceres lidt bedre. I svømmehallen er primetime, helt klart mandag til torsdag
fra kl. 16 – 19.30. Fredag bør defineres lidt anderledes da der ikke samme søgning, som de 4 
første hverdage. 

5. Den nuværende metode omkring booking af ”sommertræning” d.v.s. perioden fra ca. 1. juni til 
afslutning af skolesommerferien fungerer rigtig fint, men den er ikke beskrevet nogen steder. 

6. Det vigtigste punkt er: 
En halfordeling skal indgås så den gælder en årrække, gerne med et årligt obligatorisk 
opdateringsmøde mellem halfordeler og de foreninger, som søger, så det sikres at den 
udføres på et fagligt grundlag, men så der også er mulighed for, ved f.eks ændringer i 



børnetal, nye ideer til aktiviteter e.l. at udføre justeringer af planen. En årrække er absolut 
nødvendigt for kunne opretholde, og motivere, en stabil instruktør/træner stab samt for at 
minimere det administrative arbejde for de frivillige/ulønnede ledere.
Venligst fremsend kvittering for modtagelse af denne mail med 3 bilag i PDF format 
Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen
Bent Hansen, formand

Følgende bilag er indsendt og indsat i dokumentet her: 

 Helsinge 2.7.2015 

Til: Centerchef Kirsten Frandsen 

Bestyrelsen for Helsinge svømmeklub fremsender hermed en ”konstruktiv klage" over 
det forløb, som klubben netop har været udsat for i forbindelse med tildelingen af tid i
Gribskov Svømmehal. Bestyrelsen har i første omgang arbejdet på at få skemalagt 
næste sæson, således at eksisterende og nye medlemmer får mulighed for at tilmelde 
sig sæsonen 2015/2016. Tilmeldingen skulle have været sat i gang allerede 10 juni!

Det enorme tidsforbrug, som frivillige har brugt, samt den totale mangel på faglighed i
administrationen og idrætsrådet mener vi, at alle parter vil være interesseret i, ikke 
bliver gentaget fremadrettet. 

Klage over fordeling af haltider i Gribskov Svømmehal. 

Bestyrelsen for Helsinge Svømmeklub (HS) klager hermed over den fordeling af 
haltider, der har fundet sted for sæson 2015/16. 

Vi har følgende klagepunkter: 

1. De haltider Idrætsrådet, som sidste instans har godkendt på deres møde d. 8. juni 
er uacceptable for HS. (Vi har dog accepteret dem for at komme videre med 
planlægningen) 

2. Der er en uacceptabel sammenblanding af interesser mellem ansatte i kommunen, 
deres arbejde og private interesser. 

3. Vi mener ikke at kommunens idrætspolitik er blevet efterlevet ved fordeling af 
haltid eller også er den så utydelig at den skal omskrives. 

4. Den eneste repræsentant i Idrætsrådet, der har svømmefaglig kompetence bliver 
erklæret inhabil både ved behandlingen og afgørelsen af tidsfordeling ved mødet 
8.juni, på trods af, at vedkommende er demokratisk valgt af alle foreninger i 
kommunen og således ikke svømmeklubbens repræsentant, men alle foreningers 
repræsentant.

AD 1: De vedtagne haltider betyder at HS må afgive banetid på de mest attraktive 
tidspunkter til Gribskov Familiesvøm (GFS). Vi er til gengæld blevet kompenseret med
tider, der er væsentligt ringere. Vi finder det helt uacceptabelt at en eksisterende 
forening med fuldt bookede hold bliver nedprioriteret i forhold til en nystartet 
forening. Hvis dette bliver almindelig praksis vil det være totalt ødelæggende for HS 
frivillige arbejde fremadrettet. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at 1200 
medlemmer og 50-60 frivillige forældres kontinuerlige arbejde for en forening ikke 
skal prioriteres højere ved tidsfordeling end en nystartet forening. 

AD2: Det er uacceptabelt, at de samme personer, der i første omgang fordeler 
haltiden i svømmehallen deler kontor med de samme personer, der har stiftet GFS, 
samt deres træner. Vi tror på, at dette har haft indflydelse på den positive 



særbehandling GFS har fået. 

AD 3: Vi mener, at vi til fulde lever op til Gribskov Kommunes Idrætspolitik, ved at vi 
altid har prioriteret børn og unge under 25 år først. Når først administrationen og 
senere idrætsrådet nu vælger at tildele GFS haltid på de mest attraktive 
undervisningstider, er det meget ødelæggende for vores halplan. Efterfølgende kan vi 
så konstatere at der fremadrettet fra GFS side bliver anvendt tid i primetime til 
udspring og motion for voksne. 

En halplan, der igennem årene er brugt uendelig mange ressourcer på, og som tager 
hensyn til alle vores 1200 medlemmer, 75 hold og 35 undervisere, og en halplan der 
er sammensat af frivillige foreningshænder. Vi håber du kan sætte sig ind i, at det er 
et kæmpe arbejde. 

En halplan, der betyder et flow i svømmeundervisningen, der sikre at man lærer at 
svømme, og som sikre, at man kan undervises på fornuftige tidspunkter fra man 
starter på mor/far barn hold til man slutter på voksen motionshold. Halplanen sikrer 
også et vist sammenhæng for trænerne. 

Endvidere en halplan, der også sikrer at HS kan drive en konkurrenceafdeling og 
tilbyde de af vores unge medlemmer, der ønsker at bruge 15-25 timer i vandet på 
deres idræt om ugen, under bare nogenlunde rimelige træningsmuligheder. 

AD 4: Efter, at vi havde afvist administrationens helt umulige forslag til halplan blev 
den endelige afgørelse lagt i hænderne på idrætsrådet. Vi mener ikke at idrætsrådet 
har den faglige kompetence i forhold til at fordele tid i svømmehallen mellem 2 
svømmeklubber lige som administrationen heller ikke har. Vi i HS ville i øvrigt heller 
være i stand, at fordele tid i mellem 2 gymnastikforeninger. 

Yderligere oplever vi, at det eneste medlem af idrætsrådet med svømmefaglig 
kompetence bliver erklæret inhabilt, angiveligt fordi hun er gift med formanden for 
HS. Hun blev derfor forment adgang til, ikke blot at deltage i forhandlingen, men også
forment adgang til at fremlægge svømmefaglige synpunkter. Til gengæld kunne 
administrationen, som har lavet det oprindelige forslag, både fremlægge synspunkter 
og deltage i forhandlingen. Altså den administration, der deler kontor med GFS. Vi 
håber at du kan se, at denne konstruktion er helt skæv, og om ikke andet, så strider 
det imod alle etiske regler for god forvaltningspraksis. 

Forslag til fremtidig fordelingspolitik 

Helsinge Svømmeklub forstår godt at nye klubber skal have plads, under forudsætning
af, at der er: 

1. Tid og plads i overskud i forhold til den eksisterende forening 

2. Tidspunkter hvor den eksisterende forening ikke udnytter pladsen 

3. Tidspunkter hvor den eksisterende forening ikke opfylder kommunens idrætspolitik 
eller forvaltningsloven. 
Ifølge administrationen er den nuværende praksis, at tavlen skal vaskes ren hvert år, 
uden at tage hensyn til om foreningen er ny eller gammel. Endvidere, at man ikke 
tager hensyn til, eller prioriterer i forhold til, hvad foreningen ønsker at bruge tiden til,
fordi man ikke vil stille sig til dommer over, om den ene forenings formål, er bedre 
den anden forenings formål. 

Det mener vi er en helt absurd fortolkning af forvaltningsloven, og det er ganske 
enkelt ødelæggende for ethvert frivilligt initiativ til at drive en forening som vores. 
Specielt set i forhold til, at vi taler om at lære børn og unge at svømme – en 
færdighed, der redder liv. 

Vores mission er: at lære flest muligt – mest muligt – bedst muligt. 



Ved ikke at inddrage vores mission i beslutningen om at tildele en ny forening plads i 
primetime, tilgodeser man i stedet nogle få personers interesse i, at prioritere tilbud, 
som vi af pladsmæssige årsager har været nødt til at vælge fra. 

Vi foreslår derfor at der klart defineres regler for tildeling af haltid til nye foreninger, 
således at man prioriterer og tilgodeser de eksisterende foreningers medlemmer og 
det mangeårige frivillige arbejde, og kun tildeler nye foreninger tid efter ovennævnte 
3 retningslinjer. 

Dette er praksis i en række andre kommuner (Bilag 1), og sikrer at eksisterende 
foreninger kan koncentrere sig om foreningsarbejdet og minimere deres 
administrative arbejde. 

Derudover foreslår vi, at tidsfordelingen for svømmehallen aftales for en længere 
periode, f.eks. 3 år således at vi ikke hvert år skal bruge en masse ressourcer på først
at aftale haltid og dernæst lægge klubbens halplan, hvilket som nævnt er et stort og 
tidkrævende arbejde. 

Afslutningsvis vil vi gerne nævne at HS har brugt utrolig mange timer, vederlagsfrit, i 
forbindelse med planlægningen af svømmehalsbyggeriet. HS har i den forbindelse hele
tiden nævnt, at 25 m bassinet burde have 8 baner, så det er ikke nogen overraskelse, 
at hallen med kun 72 timers åbningstid, ikke er tilstrækkelig stor. 

Vi imødeser en dialog om dette efter sommerferien, således at udfordringen kan blive 
løst hurtigst muligt og gerne bragt tilbage til den halplan som var gældende i 
2014/2015 

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen for Helsinge Svømmeklub 

Følgende bilag er indsendt og indsat i dokumentet her: 
Notater og referencer til andre kommuners regler. 
Københavns Kommune opererer med begrebet prime time for tidsrummet 16-20. I dette tidsrum 
prioriteres børn og ungeaktiviteter og kommunen har en række andre prioriteter for tildeling. Endeligt 
forholder det sig således, at hvis der er flere ansøgere med samme prioritet – så har den forening, som 
havde lokalerne i sidste sæson fortrinsret til faciliteten. 

Københavns kommune stiller også krav til minimumsudnyttelsen af de tildelte faciliteter. For 25 meter 
bassiner skal der mindst være 4 svømmere eller 3 elite-svømmere pr. bane (Et krav vi mere end opfylder) 

Silkeborg Kommune prioriterer ligeledes anvendelsen af svømmehalsfaciliteterne. Eks. prioriteres 
traditionel svømning/undervisning over anvendelse til øvrige aktiviteter som vandpolo, synkronsvømning, 
mastersvømning, åben vand, triatlon, aqua, motion, familiesvømning, vandgymnastik, dykning, 
undervandsrugby, kajakpolo, kajakprøve, udspring mv. Endvidere hedder det, at nye godkendte foreninger, 
der ønsker at starte aktiviteter op i et område hvor aktiviteten findes i forvejen, kun vil få tildelt ledige 
timer, efter at der er sket en fordeling blandt de eksisterende. 

Haderslev Kommune anfører i deres retningslinjer også regler for anvendelsen. Folkeoplysningsudvalget 
forventer, at tildelt svømmehalstid anvendes til svømmetræning med instruktør/træner – ikke til fri leg eller 
anden aktivitet som typisk foregår i offentlig svømnings regi, og som ikke er styret af instruktør/træner! 

Skanderborg Kommune prioriterer også primetime, bl.a. lyder det: I tidsrummet 15.00-20.00 (primetime) 
fordeles haltid i forhold til foreningernes medlemsantal i aldersgruppen 0-18 år (ungdom). I tidsrummet 
20.00-22.00 fordeles haltid i forhold til foreningernes medlemsantal i aldersgruppen fra og med 19 år 
(senior). I beregningen tages hensyn til aktiviteternes forskellighed samt eliteidræt. 

Roskilde Kommune For at sikre optimal udnyttelse vil de ansøgere, der udnytter sæsonen bedst muligt, 
blive prioriteret. Der vil i videst mulige omfang blive taget hensyn til at ansøgere kan beholde tidligere 



sæsoners tildelinger. 

Næstved Kommune Forvaltningen ændrer ikke umiddelbart i anviste lokaler, anlæg eller tider til 
eksisterende foreninger i forhold til nye foreninger, med mindre den eksisterende forenings aktivitet og 
medlemssammensætning ændres væsentligt. 

Dette af hensyn til den eksisterende forenings planlægning og kontinuitet. 

Nye foreninger anvises derfor, hvis det er muligt, andre tider og lokaler/anlæg hvor hensynet til ønsket om 
dag, tidspunkt og nærhed ikke altid kan opfyldes. Først er Folkeoplysningslovens prioritering af børn og 
unge dog vurderet. 

Følgende bilag er indsendt og indsat i dokumentet her: 
 Fordelingsregler for svømmefaciliteter 2013-2016 

6. Svømme- og badeanlæg 
De københavnske svømme- og badeanlæg stilles til rådighed for mange brugergrupper – kommunale og 
private skoler, folkeoplysende foreninger, institutioner, ældreidræt, private svømmeskoler og offentlige 
badegæster. 

Hvert forår foregår ansøgning, planlægningen og fordelingen af facilitetstid til den efterfølgende sæson 
(skolestart august/foreningsstart september). Fordelingen af timerne sker på baggrund af følgende 
kriterier/prioriteringer: 

1. Prioritering af skolebørn i formiddagstimerne 

2. En fast %vis mængde timer til offentlige gæster 

3. Prioritering af foreningsbørn i primetime kl. 16.00-20.00. 

De timer som afsættes til offentlige gæster indgår ikke i fordelingen af træningstimer til folkeoplysende 
foreninger. 

6.1. Faciliteter 

Offentlige svømmehaller: 

Bellahøj Svømmestadion, Emdrup Bad, DGI-Byen, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal, 
Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-Hallen. 

Offentlige friluftsbade: 

Bellahøj Friluftsbad og Bavnehøj Friluftsbad 

Offentlige Havnebade: 

Fisketorvet, Islands Brygge og Sluseholmen 

Søbadeanstalt: 

Ny Amager Helgoland 

(Det er ikke muligt at søge om facilitetstid på havnebade, søbadeanstalt eller i friluftsbadene) 

Skolesvømmehaller: 

Hyltebjerg, Institut for Idræt, Kirsebærhaven, Sct. Annæ og Tingbjerg. Hyltebjerg Skole og Kirsebærhavens 
Skole har begge 2 mindre undervisningsbassiner. Institut for Idræt, Sankt Annæ Gymnasium (4 baner) og 
Tingbjerg Skole (5 baner) har alle 3 25m bassiner. 

Varmtvandsbassiner: 

Amager Hospital, Center for Pædagogik og Ældre og Rigshospitalet. 

Læs om de offentlige svømmeanlæg på www.teambade.dk 

6.2 Fordelingsperioder 

Fordelingsperiode alle svømmefaciliteter 1. september – 31. maj 



Bellahøj: Elitetiderne gælder fra 1 september til 31 august 

Offentlige svømmehaller 

De offentlige svømmehaller kan af folkeoplysende foreninger i fordelingsperioden primært søges i 
tidsrummet kl. 16.00 - 22.30. Der er kun begrænset foreningstid til rådighed i weekenderne. 
Svømmehallernes offentlige åbningstid kan ses på www.teambade.dk 

De offentlige svømmehaller er lukket på helligdage og kan i sommerferieperioden være lukkede i op til 5 
uger. I alle svømmehaller foregår løbende renovering og vedligehold. Disse opgaver forsøges - i det omfang 
det lader sig gøre - planlagt i svømmehallernes ”stille perioder”. Alle brugere skal dog være opmærksomme 
på at 2 

akutte ”nedbrud” vil medføre aflysning af tid/lukning. Og ved ”nedbrud” kan der som udgangspunkt ikke 
forventes erstatningstid med mindre det er for en længere periode. 

Skolesvømmehaller: 

I skolesvømmehallerne har skolens eget brug 1. prioritet. Tider før kl. 16 kan søges af alle, men skal til 
høring på skolen. Foreningstiden starter kl. 16 i alle skolesvømmehaller, undtagen Tingbjerg Skole som er 
heldagsskole, dvs. skolen har råderet over tiden indtil kl. 17.00. De fleste skolesvømmehaller har foreningstid
i weekender. 

Friluftsbade 

Bavnehøj Friluftsbad og Bellahøj Svømmestadion er åbent for offentligheden i sommermånederne juni-
august. 

Havnebade: 

Havnebadene Fisketorvet og Islands Brygge er åbne for offentligheden i sommermånederne juni-august. 
Havnebadet Sluseholmen har åbent for medlemmer af foreningen Badekompagniet hele året og i 
sommermånederne juni-august også for offentligheden. 

Søbadeanstalten Amager Helgoland 

Søbadeanstalten er om sommeren tilgængeligt for offentlige gæster i perioden juni-august. I den resterende 
periode har foreningen ”Det Kolde Gys” brugsret til anlægget. 

6.3 Ansøgning om facilitetstid 

Ansøgning 
På Interbook kan foreninger, institutioner og andre søge facilitetstid. Det vil ikke umiddelbart fremgå hvilken 
tid som er foreningstid/ledig tid, da al åbningstid inden 1. februar er ”åben” for søgning/forespørgsel. Det er 
primært tiderne efter kl. 16 på hverdage som pr. definition er traditionel foreningstid. På Team Bades 
hjemmeside - www.teambade.dk - kan man se de enkelte svømmebades offentlige åbningstid, hvilket ikke er
det samme, som den tid der stilles vederlagsfrit til rådighed for de københavnske foreninger. 

Træningstid kan søges i fordelingsperioden 1. september til og med 31. maj. 

Periode 
Den fordeling, der fortages i foråret 2013 gældende for 2 sæsoner - dvs. fra 1. september 2013 til og med 
31. maj 2016. 

Stævner og turnering 

Ansøgninger om stævne- og turneringstid og øvrige arrangementer skal være Lokaleudlån/Kultur- og 
Fritidsforvaltningen via Interbook i hænde senest 1. februar. Ansøgninger efter denne dato behandles 
løbende af Team Bade. 

Team Bade placerer i samarbejde med foreningerne primært stævne-/turneringsaktiviteter i weekender efter 
offentlig åbningstid og i henhold til reglerne om aflysning. 

Ansøgninger, der i sæsonen modtages senere end 5 uger før stævnets/turnerings eller arrangementets 
afholdelse, vil ikke kunne imødekommes i henhold til vagtplanlægning og bemanding (med mindre 
foreningen er villig til at betale for overarbejde m.m.). 

Sommertræning – BEMÆRK ansøgningsfrist! 

Der er ansøgningsfrist om tid til sommertræning (maj-august) senest 1. februar (samtidig med 



ansøgningsfrist for den kommende sæson). Ansøgninger om sommertræning, vil sammen med ansøgninger 
til den kommende sæson blive behandlet af Team Bade i samarbejde med foreningsrepræsentanterne. . 

Sommertræning placeres primært indenfor anlæggenes offentlige åbningstid og tildeles kun til foreningernes 
konkurrencehold/-svømmere og placeres primært på Bellahøj Svømmestadion. 

6.4 Kompetence og prioritering 

Svømmehaller: 

Alle ansøgninger samles i Lokaleudlån/Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor de registreres og journaliseres. 
Team Bade forestår i samarbejde med foreningsrepræsentanterne fordelingen efter gældende lov 
(Folkeoplysningsloven), prioriteringer og kriterier. 

DGI-Byen: 

Alle ansøgninger samles i Lokaleudlån/Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor de registreres og journaliseres. 
DGI-Byens Fordelingsudvalg forestår fordelingen efter gældende prioriteringer og kriterier. 3 

Skolebade: 

Alle ansøgninger samles i Lokaleudlån, hvor de registreres. Lokaleudlån forestår i samarbejde med Team 
Bade den endelige fordeling. Der foretages en koordineret fordeling mellem de offentlige svømmehaller og 
skolesvømmehallerne. 

Prioritering af brugere: 

Dagtimer (kl. 08.00 – 16.00): 

1. Foreninger med børne- og ungdomsaktiviteter 

2. Københavnske kommuneskoler, som ikke selv har idrætsfaciliteter 

3. Private skoler, som ikke har idrætsfaciliteter 

4. Øvrige københavnske skoler 

5. Øvrige private skoler 

6. Børneaktiviteter i samarbejde mellem forening og institution 

7. Idræt i dagtimerne (ældreidræt, idræt for arbejdsledige ol. brugergrupper) 

8. De københavnske institutioner 

9. Andre (private ol.) 

Eftermiddags- og aftentimer (kl. 16.00 – 23.00): 

1. Aktiviteter/undervisning af handicappede 

2. Aktiviteter for børn og unge under 19 år 

3. Aktiviteter for unge mellem 19-25 år 

4. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. 

5. Eliteidræt i henhold til rammer udstukket af Team Copenhagen 

6. Aktiviteter for voksne i foreninger med børn og unge 

7. Aktiviteter for voksne 

I København opereres der med et begreb ”Primetime” i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 på 

hverdage. Timerne her er primært prioriteret til børn og ungeaktiviteter. 

Kriterier for fordeling 

Udover ovennævnte prioriteringer suppleres fordelingen med følgende 4 kriterier: 

1. Nærhedsprincippet – hvor der i vides muligt omfang tages hensyn til aktiviteter med 

tilknytning til nærmiljøet 



2. Optimal udnyttelsesgrad – hvor de foreninger, som kan udnytte hele sæsonen prioriteres 

højere end foreninger, som kun anvender en del af sæsonen. Der tages samtidig højde for at 

faciliteten er afpasset aktiviteten. Der er fastsat en minimumsgrænse for deltagerantallet 

som varierer efter aktivitetsform og facilitetstype 

3. Den hele forening – hvor der så vidt muligt tages hensyn til foreningens ønske om at samle 

foreningens aktiviteter i samme facilitet, eller en facilitet i umiddelbar nærhed 

4. Alt andet lige – hvis der er flere ansøgere med samme prioritet, har den forening som 

anvendte lokalerne sidste sæson fortrinsret til faciliteten, såfremt timerne ikke har været 

misligholdt. 

6.5 Principper for placering af stævner, turnering og arrangementer 
Foreningerne kan som udgangspunkt søge de anlæg, de er hjemmehørende på til afvikling af stævner og 
turnering samt andre arrangementer, og Team Bade vil i det omfang det kan lade sig gøre imødekomme 
disse ønsker. Svømmehallerne er tilgængelige for afvikling af foreningernes stævner og turnering efter 
offentlig åbningstid. Svømmehallernes offentlige åbningstid kan ses på www.teambade.dk 

Særligt attraktiv i forhold til afvikling af store idrætslige stævner, kommercielle arrangementer m.m. er 
Bellahøj Svømmestadion og Øbro-Hallen, hvorfor de hjemmehørende foreninger ikke har højeste prioritet i 
weekenderne efter offentlig åbningstid. 

Ved placering af arrangementer skelnes der mellem de forskellige arrangementstyper, som prioriteres 
således: 4 

Forbund/Union er arrangør: 

Prioritet 1 VM stævner 

- 2 EM stævner 

- 3 Europæiske turneringer 

- 4 Landskampe 

- 5 Nationale forbundsmesterskaber 

- 6 Regions- og kredsmesterskaber 

Klub/forening er arrangør: 

- 7 Øvrige nationale mesterskaber og internationale invitationsstævner 

- 8 Klubmesterskaber 

- 9 Øvrige arrangementer 

I henhold til ovenstående prioritering er det muligt/tilladt at aflyse alle brugergrupper (offentlige, foreninger, 
skoler mv.) i hallerne efter følgende ”rangorden” 

Prioritet 1-5: Alle svømmehaller 

Prioritet 6: Alle svømmehaller undtagen Øbro-Hallen og Bellahøj Svømmestadion 

Prioritet 7: Alle svømmehaller undtagen Øbro-Hallen og Bellahøj Svømmestadion 

Prioritet 8: Vesterbro Svømmehal, Emdrup Bad og Sundby Bad 

Prioritet 9: Vurderes i det enkelte tilfælde 

6.6 Minimuskrav til deltagerantal 

Offentlige svømmehaller 

Der er i de offentlige svømmehaller minimumskrav til deltagerantal for den tildelte 

foreningstid. Tiden skal udnyttes med følgende minimumsantal deltagere pr. time: 



Træningspas skal udnyttes med følgende minimumsantal deltagere pr. hold/træningspas: 

Svømning – 50m bassiner: 8 pr. bane 

Svømning – 25m bassiner: 4 pr. bane (elitesvømmere = 3 pr. bane) 

Svømning - lille bassin: 

Sundby og Emdrup 14 i alt – dvs. 7 i ½ bassin 

Frankrigsgade, Øbro-Hallen og 

Valby Vandkulturhus : 8 i alt – dvs. 4 i ½ bassin 

Livredning: 4 pr. bane 

Finne- og apparatsvømning og 

fridykning: 3 pr. bane (elitesvømmere = 2 pr. bane) 

Vandpolo: 14 pr. bassin 

Undervandsrugby: 14 pr. bassin 

Sportsdykning: 14 pr. bassin 

Handicapsvømning: 12 pr. bassin 

Udspring: 12 pr. bassin 

Kajakpolo: 12 pr. bassin 

Synkronsvømning: 10 pr. bassin (elite 7 pr. bassin) 

Minimumstallet gælder også i deletræningspas, når der er flere foreninger, som træner samtidig (i samme 
træningspas, i samme svømmehal), f.eks. 2 eller 3 svømmeforeninger. Det vil sige, at hvis man som 
svømmeklub har to baner til rådighed, skal man være minimum 8 deltagere for at opfylde kravene. 

I tilfælde hvor en forening både har tid i stort og lille bassin er det det samlede tal der gælder. F.eks. hvis en 
forening har et lille bassin i Emdrup og 3 baner skal fremmødet være på minimum 26 samlet set. 

6.7 Deltagerregistrering og opfølgning 
Krav om minimumsdeltagerantal er begrundet ud fra en vurdering omkring hvad er en ”rimelig” udnyttelse af 
svømmefaciliteterne. Åbningstilbud og foreningstilbud forsøges justeret fra sæson til sæson, der hvor 
behovet er/viser sig at være – dvs. en optimal udnyttelse af Københavns Kommunes facilitets- og 
personaleressourcer. Et fremmøde, der afviger fra det gældende minimunskrav, er ikke en optimal udnyttelse
af disse ressourcer. Dvs. hvis en forening har tid, som de ikke med rimelighed udnytter, vil der blive fundet en
løsning hvor behov og tid i højere grad matcher hinanden. 

Personalet vil i foreningstiden være synlige i svømmehallen for at sikre overensstemmelse mellem 
foreningernes træningstid og reelle fremmøde. 5 

Vi har i Team Bade et overordnet krav om dokumentation af besøgstal – både af sikkerhedshensyn til 
påførsel på vores daglige driftsjournal, og som dokumentation overfor det politiske niveau. Det betyder at alle
foreninger - der desværre ikke som alle andre brugere bliver registreret via vores kasseterminal, da 
foreningstid ofte ligger den offentlige åbningstid - i samarbejde med personalet hver gang skal dokumentere 
antal fremmødte. 

Dvs. foreninger skal på anlægget kvittere for fremmødet ved at påføre deres deltagerantal på den ”digitale 
optællingsliste” (touchskærmen). 

6.8 ”Rigtig” udnyttelse af den tildelte tid

1. Når deltagerantal er på eller over det gældende minimumskrav. 

2. Når der meldes afbud til tiden senest 48 timer før til. Aflysning skal ske til anlægget pr. e-mail eller telefon. 
3. At en time benyttes til den aktivitet den er søgt til, dvs. en dykkertime bruges til dykkerundervisning. 
4. At en time benyttes af den brugergruppe/aldersgruppe den er søgt til, dvs. ingen voksne i timer, der er 
søgt til børn. 
5. At anlægget informeres om start og slutdato og evt. ferie. 
6. At en forening afmelder tider, som ikke kan/skal benyttes. 



Tildelt facilitetstid kan ved gentagende misligholdelse af ovenstående krav enten fratages eller ændres, så 
det passer bedre med foreningens reelle behov. 

Afmeldte og fratagne timer kan søges af andre foreninger for den resterende del af sæsonen. 

6.9 Aflysninger 

Team Bade forbeholder sig ret til at aflyse træningspas 2 gange i efteråret (1.9 – 31.12 og 2 gange i foråret 
(1.1 – 31.5) på grund af særlige arrangementer. 

Særligt gælder dog for foreninger der får tildelt facilitetstid i weekender, at de må regne med flere aflysninger 
– specielt på Bellahøj Svømmestadion, Hillerødgade, Vesterbro og Frankrigsgade Svømmehal. 

I alle svømmehaller foregår løbende renovering og vedligehold. Disse opgaver/lukkeperioder forsøges - i det 
omfang det lader sig gøre - planlagt i svømmehallernes ”stille perioder”. Alle brugere skal dog være 
opmærksomme på at akutte ”nedbrud” vil medføre aflysning af tid/lukning. 

Udeblivelser i forbindelse med stævneaktiviteter, træningssamlinger mv. 

Ved udeblivelse eller afmelding senere end 19 dage før det pågældende arrangement - vil den pågældende 
forening/union/forbund blive faktureret kr. 300,- pr. ikke benyttet time. 

Hvis der har været omkostninger udover sædvanlig bemanding i forbindelse med udeblivelsen, vil de faktiske
udgifter blive faktureret. 

6.10 Dokumentation 
Senest 15. august skal foreninger via halbooking.dk have registreret specifik holdinddeling og påført 
ansvarlige trænere (den som skal registrere fremmødet efter træning), således at den ”digitale optælling” kan
fungere. 

6.11 Bookingbevis 
Aftalen om den tildelte faciltetstid bekræftes med et bookingbevis fra Lokaleudlån. Den tid som fremgår af 
beviset er bassintid, dvs. der er adgang til omklædning 15 minutter før. 

6.12 Klage 
Klage over den tildelte tid og facilitet skal ske senest 4 uger efter modtagelse af bookingbevis og sendes til: 

Folkeoplysningsudvalget 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Nyropsgade 1, 3. sal 

København V 

booking@kff.kk.dk 

6.13 Sikkerhed og praktiske forhold 
Sikkerhed 

Foreningerne har selv det fulde ansvar for medlemmernes sikkerhed. Det vil sige, at der skal være mindst et 
livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. 6 

Hvis ikke dette er tilfældet har anlægget ret til at afvise foreningen. Gyldigt bassinprøvebevis – gyldighed 18 
måneder - skal bæres synligt. 

Livredderudstyr 

”Opsynet” har pligt til at orientere sig om hvor udstyret er placeret i den pågældende hal, samt hvorledes det 
anvendes. 

Alarmeringsplan 

”Opsynet” skal vide hvorfra og hvordan der skal alarmeres i tilfælde af ulykker, og hvordan redningsfolkene 
kan dirigeres til ulykkesstedet. 

Ordensregler 

Københavns Kommunes ordensreglement skal overholdes. 



Adgang til omklædning 

15 minutter før træningspassets begyndelse ifølge med ansvarlig træner/opsyn. Umiddelbart efter 
træningspassets ophør skal hallen forlades. Træneren/opsynet er den sidste, der forlader svømmehallen. 

Medlemskort 

Medlemskort/bevis på foreningstilhørsforhold skal fremvises i kassen, når der svømmes i den offentlige 
åbningstid og på forlangende i ”ren” foreningstid. 

6.14 Deadlines 
1. februar: Ansøgning om træningstimer, stævner/turneringer og sommertræning for den kommende sæson 
foretages via Interbook. Efter journalisering i Lokaleudlån/Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsendes 
ansøgninger til Team Bade 

April: Team Bade og foreningsrepræsentanterne forestår fordelingen af facilitetstid til den kommende sæson 
(træningstid, stævner, turnering, sommertræning mv. Bemærk, der kan først bookes foreningstid i mellem kl. 
8.00-14.00 når Team Bade har modtaget besked fra BUF. Først booke ansøgt tid i skolesvømmehallerne når 
tiderne har været i høring på de enkelte skoler. 

Ultimo april: Den endelige fordeling fremsendes til Lokaleudlån. 

Primo maj: Bookingbeviser udsendes til foreningerne. 

Team Bade 2015 
___________________________________________________________________________

BSI Gymnastik:
Jeg har en indsigelse til nedenstående afsnit:
Den enkelte forening/brugergruppe har ikke nødvendigvis ret til at få samme tid og facilitet, som de
havde i foregående sæson. Heller ikke selvom foreningen-/ brugergruppen ikke har misligholdt sin
tid. Dog skeles der til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at
have nogenlunde de samme tider.
 
Der lægges op til, at vi som forening ikke kan regne med at få de samme tider og faciliteter næste 
sæson som vi har haft i mange år, hvilket jeg finder problematisk i forhold til at kunne give et stabilt 
tilbud til vore medlemmer, rekruttere og fastholde instruktører og i øvrigt kunne fastlægge et program 
fra sæson til sæson. Instruktører skal indrette sig på træningstider i forhold til deres arbejde og der 
forbliver en vis stabilitet i forhold til medlemmerne. Vi lægger stor vægt på at kunne opretholde 
sundhedstilbud til både børn og unge, og ikke mindst til den ældre del af vore medlemmer.
Idrætsforeningerne er i forvejen nederst prioriteret i fordeling af kommunens lokaler.
Jeg mener tilføjelsen bør slettes.
 
Med venlig hilsen
Ilse Godtfredsen
Formand
BSI - Gymnastik 

BUSHI:
 – I afsnittet ”Principper ved fordeling”:
Bushi anser det ikke for rimeligt, IKKE at få tildelt de tider som man fik tildelt gennem de sidste mange 
år.
Det vil være totalt umuligt at lave langsigtet planlægning, både for bredde og elite. Ligesom det vil være
Meget svært at få tilknyttet instruktører på forhånd, da træningstider i faciliteter ikke kendes år efter år.

Mit /Bushi`s forslag er at de eksisterende foreninger har ”Fortrinsret” til de tider man havde den 
forgangne
Sæson. Hensyn specielt til børn/unge.
 
Udgangspunkt for fordeling af tider må være den fordeling, fra foregående år, som tilrettes.



- I afsnittet ”Kommunale Haller”: ”Foreninger, der har søgt tider, har mødepligt” – Bør tilføjes:
Ved udeblivelse vil man ikke have indflydelse på fordeling af træningstider
 
Med venlig hilsen Erling Marcussen | 22385818 | bushi.dk 

Gribskov Familie Svøm:

Vi er i Gribskov Familie svøm glade for, at der er kommet retningslinjer til fordeling af haltiden 
svømmehallen.
 Vi håber at retningslinjerne  kan være med til at skabe en bedre stemning i Gribskov svømmehal, med 
plads til alle.

VI er på den anden side bekymret for at retningslinjerne kan være til at begrænse mulighederne for nye
brugere; vandpolo kajaktræning(sikkerhed/ vendinger), dykning, UV rugby., udspring , osv , hvor det 
ikke er muligt at være 3 eller flere personer per. bane.

Vedrørende de andre bassiner vil vi  anbefale at morskabsbassinnet kan deles op og bestilles som 2 
separate dele, hvor hver del tæller som en bane. Dette vil være med til, i vores tilfælde på den ene 
halvdel at køre vores intensive hold med få deltagere for hurtig indlæring., samtidig med, at der kan 
være andre brugere i det resterende bassinareal.

Med Venlig Hilsen på formand Ida Haugegaards vejne, Gribskov Familie Svøm

GymHelsinge:

GymHelsinges kommentarer til høring (PDF med track changes) - Forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og 
udendørsanlæg i Gribskov Kommune.pdf  

Det vedhæftede dokument kan ikke kopieres ind i dette dokument, men vedlægges særskilt som bilag.

Gilleleje Boldklub / undertegnede som lokalegodkender i Gilleleje:
A. Bemærkninger til afsnittet Principper ved fordeling, side 2 midt:

Det anføres her, at den enkelte forening ikke nødvendigvis har ret til at få samme tid som i 
indeværende sæson - dog skeles til tildelte tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have 
nogenlunde de samme tider.

Imidlertid har al erfaring gennem mange år vist, at det løbende er ganske vanskeligt for klubberne at 
skaffe trænere og instruktører til de enkelte hold og dette uden tvivl kun vil blive endnu vanskeligere, 
såfremt man skal ændre planlægningen som følge af nye tider.

Det foreslås derfor, at muligheden for at opnå de samme tider som i igangværende sæson 
opprioriteres, f.eks. ved at udbygge teksten en smule:
- enten som "Dog skeles der i videst muligt omfang til indeværende sæsons tider, da etc"
- eller som "Dog prioriteres, såfremt ikke særlige forhold gør sig gældende, fastholdelse af indeværende
sæsons tider, da etc".

Tanken er hermed, at klubberne i højere grad kan regne med de tider, som man har, og planlægge ud 
fra dette - det vil uden tvivl være en stor og i praksis nødvendig hjælp til klubberne, som vi håber der vil 
være forståelse for.

B. Bemærkninger i relation til Gilleleje Boldklub: 

Generelt er forholdet jo det, at kommunen er ejer af de berørte anlæg på Gilleleje Stadion, Parkvej, og 
Gilleleje Tennisanlæg, Østre Alle, men at GB er indehaver af brugsretten til disse anlæg.



I konsekvens heraf finder vi, at visse formuleringer i Retningslinierne er dels upræcise og dels 
vildledende for udenforstående, hvorfor vi vil fremsende vore kommentarer hertil.

Disse bemærkninger følger inden for kort tid her i eftermiddag.

Mvh
// Erling Bertrand, Gilleleje Boldklub, Formand

endnu en tilføjelse modtaget fra Erling Bertrand, Gilleleje Boldklub:

Høringssvar fra Gilleleje Boldklub.
B. Bemærkninger fra Gilleleje Boldklub:

Som bekendt er Gilleleje Boldklub generelt indehaver af den fulde brugsret til berørte anlæg, dvs. dels 
Tennisanlæg og klubhus på Østre Alle og dels udendørs anlæg på Gilleleje Stadion, Parkvej, inkl. GB 
Idrætshuset, GB Klubhuset, Tennishallen, Bueskytteklubhuset og Aktive Gilleleje Seniorers klubhus.

Som eneste undtagelse herfra har vi aftalt, at foreninger uden for GB indtil videre kan booke sig ind
for lån af kantinen i GB Klubhuset på hverdage indtil kl. 15.00 - dog med de tilføjelser, at GB og 
foreninger tilknyttet GB har fortrinsret samt at foreninger med sportaktiviteter, som findes inden for de 
foreninger, der er tilknyttet GB, kun undtagelsesvis og alene når særlige forhold gør sig gældende kan 
anvises til lokalet. 

 Den baggrund har vi følgende bemærkninger til de udsendte Retningslinier:

Formål, side 1:
Her anføres, at kommunen anviser lokaler,  haller samt udendørs anlæg,  som tilhører kommunen eller 
er beliggende i denne. Her bør retteligt tilføjes "og som kommunen har hel eller delvis brugsret til", evt. 
med henvisning til afsnittet Forpligtelse. 
Det er selvsagt ikke tilstrækkeligt, at kommunen ejer anlæggene, hvis anden part er indehaver af 
brugsretten, hvilket udenforstående foreninger mv. efter teksten reelt kunne foranlediges til at tro.

Forpligtelse,  side 3, 2. Afsnit øverdt:
Her anføres, at lokaler for at indgå må være ejet af kommunen eller kommunen må have hel eller delvis
brugsret til lokalerne. Med det anførte "eller" bliver udsagnet misvisende. Selvsagt indgår lokalerne, 
hvor kommunen har brugsretten. Derimod er det som ovenfor angivet ikke tilstrækkeligt, at disse er ejet
af kommunen - kommunen skal også netop være indehaver af brugsretten, hvad man som nævnt ikke 
er for de af GB berørte anlæg.

Ansøgning om lån af lokaler; almindelige lokaler,  kultursamarbejde, gymnastiksale og GB Klubhuset, 
side 5 øverst:

Under Hverdag og weekend er anført kl. 08-23 GB Klubhuset. På hverdage efter kl. 15.00 og i 
weekenden har GB brugsret (vi vil foretrække: "har GB brugsretten.")

Som anført ovenfor gælder aftalen imidlertid alene for kantinen i GB Klubhuset og desforuden under de 
aftalte forudsætninger.  Vi skal derfor for god ordens skyld bede kommunen over for os skriftligt 
bekræfte, at udlån på hverdage indtil kl. 15.00 alene kan ske under hensyntagen til de anførte 
forudsætninger. 

GB lokaler:
I udgangspunktet omfatter Retningslinierne lokaler som Tennishal og GB Idrætshuset på Gilleleje 
Stadion samt klubhuse på Østre Alle og Gilleleje Stadion som nævnt indledningsvis i Høringssvaret.
For disse gælder specifikt,  at GB er indehaver af den fulde brugsret. Dette mener vi retteligt bør tilføjes
i Retningslinierne, således misforståelser og evt. fejldispositioner desangående også for tiden fremover 
kan forebygges og undgås.

Udendørs anlæg på Gilleleje Stadion og Tennisanlægget på Østre Alle:
I udgangspunktet omfatter Retningslinierne ligeledes udendørs anlæg af enhver art, som kommunen 
ejer, herunder de nævnte.
For disse gælder imidlertid ligeledes, at GB er indehaver af den fulde brugsret, hvilket af de samme 
grunde som nævnt ovenfor ligeledes bør tilføjes i Retningslinierne. 

Mvh



// Erling Bertrand 
Gilleleje Boldklub, Formand 

Helsingehallerne: 
Som ansvarlig for lokalefordelingen i Helsinge Hallerne m.fl., har jeg følgende kommentarer
til det af jer udsendte retningslinier.
Nedennævnte er desuden vedhæftet som dokument
 
1. Kommentarer til ”Forslag” til retningslinier for lokaleudlån
Retningslinier til fordeling af tider, skal ske i respekt for de eksisterende ”lånere”, dog forståes på den 
måde at nye Idrætter også skal have ret til Haltid, dog altid i forhold til ”Prioriterings” dokumentet.
Små klubber (få medlemmer), skal tilgodeses ved så vidt muligt, ikke at flytte dage, da man 
sædvanligvis har lagt sine træningsdage i forhold til andre idrætter, og derfor kan tingene ikke flyttes 
rundt.
 
2. Fordelingsmøder:
”Foreninger, der har søgt tid, har mødepligt!
Denne sætning kan ikke stå alene, for hvad er konsekvenserne ?? 
Mødepligt:
Hvis man ikke møder op på fordelingsmøderne, får man ikke indflydelse på fordelingen af  tider, samt 
mulighed for at argumentere imod hvis man ikke får de tider man har søgt om.
Man vil dog altid får tildelt træningstid

3. Tidspunkt for fordelingsmøder:
Ny dato for fordelingsmødet bliver det altid fastlagt på Idrætsrådsmødet i Oktober måned ??
Skal det altid være i Marts måned det efterfølgende år?
 
Hvordan bliver den information formidlet fremadrettet til ansøgerne ??
 
Med Venlig Hilsen
Erik Stougaard
Tlf.     20 72 85 88
mail   erik.stougaard@ncr.com


