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1. Præsentation 
I Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget for perioden 2021-2024 er der afsat 1,5 mio. kr. i 
2021 til udskiftning af det indendørs tennisgulv i Birkerød Tennisanlæg. 
 
Det indendørs halanlæg består af 2 tennishaller med hver 2 tennisbaner. 
 
Den ældste tennishal er opført i 1986 og den nyeste er opført i 1996 - de 4 tennisbaner er udført 
med spillebelægningen Plexipave.  
 
Gulvene er alle senest udskiftet samtidig for ca. 12 år siden. 
 
Der er gennem de senere år løbende opstået huller i banerne, hvilket løbende bliver repareret – 
udskiftning af gulvene har været et ønske gennem de seneste 2-3 år. 
 
Rudersdal Kommune har en brugs- og driftsaftale med Birkerød Tennisklub, som forestår den 
daglige drift af anlægget, herunder almindelig daglig vedligeholdelse af banerne. 
 
 
Formål  
Formålet er at udskifte det nuværende gulv. 
 
 
Proces  
Organisering  
Dette delprojekt refererer og afrapporterer til den samlede indsats i kommunens idrætsfaciliteter, 
hvor Kulturområdet er projektejer og Kulturchefen har det overordnet administrative ansvar. 
 
Johnni Mosevang Christensen er ansvarlig delprojektleder på opgaven, som løses i tæt samspil 
med Birkerød Tennisklub. Der er mulighed for faglig sparring med idrætschefen og 
kvalitetssikring sker i samspil med Rudersdal Ejendomme.  
 
Borger/brugerinvolvering sker qua Birkerød Tennisklubs deltagelse.  
  
Tids- og handleplaner  
Den fysiske udførelse af opgaven planlægges udført i løbet af sommeren 2021, som er den 
årstid hvor der er mindst aktivitet i tennishallerne. 
 
Januar         Dialog og involvering indledes med Birkerød Tennisklub 
Februar       Tilbud indhentes fra leverandører 
Marts           Frigivelse af anlægsbevilling (KFU den 10.3.2021) 
Marts           Aftale med leverandør indgås 
Juni            Udskiftning iværksættes 
September  Opgaven afsluttes 



 

 

 
 
Kommunikationsplan  
Information om opgaven sker af og via Birkerød Tennisklubs informationskanaler og via 
Rudersdal Kommunes kommunikationskanaler for idræt. 
 
Økonomi  
Der er afsat 1,5 mio. kr. til opgaven.  
 
Grundet opgavens beløbsmæssige størrelse, skal den ikke i udbud. 
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