OPFØLGNING PÅ MÅLSÆTNINGER SAMT ØVRIGE BEMÆRKNINGER

2. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET:
2.20. Idrætsanlæg
Søllerød Kommune har følgende mål for politikområdet idrætsanlæg, idet flere konkrete mål fremgår af
idrætsanlæggenes virksomhedskontrakt:

Målsætninger:

Opfølgning:

At evaluere på de to former for brugerindflydelse
på henholdsvis Rudegård Idrætsanlæg (brugerdialogforum) og Rundforbi Idrætsanlæg (brugerbestyrelse).

Er evalueret frem til etablering af brugerinvolvering strategi i Rudersdal
Kommune

At udvikle og iværksætte projektideer i forlængelse Er udsat idet sundhedspolitikken først bliver
af den vedtagne Sundheds- og forebyggelsespoetableret endeligt i 2007
litik.
At iværksætte konkrete tiltag med etablering af etaper og opsætning af motionsredskaber på Motionsslangen, hvorom der er iværksat et 2-3- årigt
projekt i 2005.

Motionsruten (nu kaldet RudersdalRuten) er
etableret med en maratondistance og en temarute
(lysløjpen i Rude Skov). Endvidere er der med
tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden opsat 2
aktivitetspladser – én i Vedbæk og én i
Catrhinelystparken i Birkerød.
Projektet fortsætter i 2007 og 2008.

At udbygge samarbejdsaftalerne med idrætsforeningerne i elitestøtteordningen, således flere
børn og unge samt lærere og pædagoger får glæde af de modydelser/aktiviteter, de enkelte foreninger bidrager med som en forudsætning for elitestøtten.

Der er etableret samarbejdsaftaler med de
foreninger, der har modtaget elitestøtte og i 2007
er der fortsat udviklet på disse.
Der er bl.a. etableret undervisningsforløb i
folkeskolen ved Volleyballklubben og
Yachtklubben.

At udvikle og iværksætte en kontakt- og formidlingsfunktion, som et serviceorgan på de 2 store
Der er opsat IT-informationsstandere i
idrætsanlæg således, at borgeren såvel som den
idrætscentrenes forhaller.
individuel bruger som forening kan få den optimale
service og information.
Politikområdet Idrætsanlæg har i 2006 givet følgende resultat:

Udgifter
Indtægter

Regnskab 2006
16.340.000
-772.000

Korrigeret budget 2006
15.749.000
-905.000

Mer/-mindreforbrug
591.000
133.000

Nettoudgift 724.000 kr. kan bl.a. henføres til følgende:
Rundforbi idrætsanlæg
Rundforbi idrætsanlæg har en merudgift (netto) på 602.000 kr., som bl.a. skyldes indkøb af en plæneklipper ca. 500.000 kr. i 2005. Derudover er der manglende indtægter på 123.000 kr. vedrørende salg
af badebilletter.

