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Analyse af idrætsfaciliteter – delanalyse badminton 

Kommissorium 

 

Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget iværksatte udarbejdelse af en analyse 
af idrætsfaciliteter – en renoverings- og udviklingsplan for de 
kommunale idrætsfaciliteter, herunder at det analyseres, hvilke 
faciliteter der kan afstås, jf. Økonomiudvalgets beslutning om-
kring 10 % arealreduktion. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte analysen den 07.10.2020, 
og besluttede bl.a., at der også iværksættes og udarbejdes et 
kommissorium for en delanalyse for svømning, og et kommisso-
rium for en delanalyse for badminton, som skal munde ud i to 
selvstændige delrapporter. 
 
Formål 
Overordnet er formålet at skabe et beslutningsgrundlag for Kul-
tur- og Fritidsudvalgets/Kommunalbestyrelsens strategiske plan-
lægning for udvikling af kommunens idrætsfaciliteter.  
 
Formålet er også at være på forkant med udviklingen inden for 
badminton, således at nye behov kan indarbejdes i handleplanen 
og i sammenhæng med indsatser afledt af den godkendte ana-
lyse. 
 
Opgaver – delanalyse badminton 
Der udarbejdes undersøgelser, analyser og redegørelser samt 
anbefalinger for badminton.  
 
Disse tager udgangspunkt i eksisterende forhold, respektive rele-
vante politikker, planmæssige forhold, herunder kommuneplan-
strategien, trend og tendenser og borgernes og brugernes behov 
og input. 
 

Organisering og borger/brugerinvolvering 
Styregruppe 

Kulturs idrætsfaglige team under ledelse af Kulturchefen udgør 

delanalysens styregruppe. 

 

Bruger/dialoggruppe  

Der nedsættes en bruger/dialoggruppe for delanalyse badminton, 

der sammensættes således, at repræsentationen sikrer involve-

ring og eller deltagelse fra: 
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• De lokale badmintonforeninger 

• Relevante fagområder i kommunen 

• DGI 

• Badminton Danmark 

 

Bruger/dialoggruppen refererer til styregruppen og faciliteres og 
sekretariatsbetjenes af Kulturområdet.  
 
Delrapporten sendes i høring hos de involverede, Rudersdal 
Idrætsråd, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget. 
 
Afrapportering og anbefalinger 
Bruger/dialoggruppen afslutter sit arbejde med afrapportering og 
anbefalinger til Styregruppen.  
 
Delrapporten præsenteres af bruger/dialoggruppen samlet for 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget, ved et 
særskilt indbudt møde. 
 
Styregruppen behandler og samler delrapporten til brug for den 
videre politiske behandling. 
 
Tidsplan 

09.12.2020 Orientering til brugerne i nyhedsbrev til foreninger 
og frivillige 

13.01.2021 KFU - Godkendelse af kommissorium  

Januar 2021 Invitation udsendes til deltagerne 

Januar 2021 Udarbejdelse af faktaark 

23.02.2021 FOU - Orientering om kommissorium 

Marts-maj 2021 Dialogmøder og arbejde i bruger/dialoggruppe 

Juni 2021 Rapportskrivning 

Ultimo juni/primo juli 
2021 

Afklaring af rapport med anbefalinger, som sendes 
til høring blandt brugerne, i FOU, Handicaprådet 
og Rudersdal Idrætsråd 

24.08.2021 Dialogmøde og præsentation af delrapport for KFU 
og FOU  

Ultimo august 2021 Refleksion og evt. justeringer til delrapport 

15.09.2021 KFU - Behandling af delrapport med anbefalinger + 
orientering til FOU 

21.09.2021 FOU - orientering 

 
Der tages forbehold for, at tidsplanen kan blive reguleret. 


