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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 rapport og handlingsplan 
den 07.10.2020, herunder anbefaling fra delanalyse 4 om, at der 
udvides, omlægges eller tilføres kapacitet inden for gymnastik, for 
at kunne imødekomme idrætsgrenens udvikling. Dette ved at 
etablere en ny bevægelses- og gymnastikfacilitet, eller omdanne 
en eksisterende facilitet til dedikeret bevægelses- og gymnastik-
facilitet. 
 
Efter forskellige indledende undersøgelser er der peget på Søn-
dervangshallen som egnet lokalitet til formålet. 
 
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter 
Arbejdet med en bevægelses- og gymnastikfacilitet i Sønder-
vangshallen indgår som en forudsætning i udviklingen af en hel-
hedsplan for Birkerød Idrætscenter, såfremt undersøgelsen peger 
på at Søndervangshallen skal omdannes. 
  
Formål og opgave 
Formålet med denne undersøgelse er, at afdække muligheden 
for og konsekvenserne af, at omdanne Søndervangshallen til en 
bevægelses- og gymnastikfacilitet – samt at etablere et beslut-
ningsgrundlag for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om, at 
tilføre mere egnet kapacitet til gymnastikken i Rudersdal Kom-
mune. 
 
Der udarbejdes undersøgelser, analyser og redegørelser samt 
anbefalinger for projektets indsatsområde.  
 
Dette tager udgangspunkt i eksisterende forhold med fokus på 
trend og tendenser og brugernes behov og input, set i et fremad-
rettet perspektiv. 
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Økonomi 
Der er i budgettet for 2021-2024 afsat som følger: 
 
2021 1,0 mio. kr. 
2022 4,0 mio. kr. 
2023 4,0 mio. kr. 
 
Beløbet i budgettet er fastlagt på baggrund af et foreløbigt over-
slag. 
 
Løsningsforslag skal holdes inden for den afsatte budgetsum. 
 
Brugerinvolvering 

Rudersdal Idrætsråd udpeger en repræsentant til projektets styre-

gruppe, og de direkte berørte brugere involveres i processen ved 

deltagelse i projektets 2 arbejdsgrupper, sammen med øvrige 

faglige ressourcer fra Rudersdal Kommune og interesseorganisa-

tioner (forbund, DGI m.m.)   

 

Brugerrådet på Birkerød Idrætscenter vil løbende i processen 

modtage status på projektets udvikling. 

 

Brugerrådet på Birkerød Idrætscenter, Skolebestyrelsen på Tofte-

vangskolen, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget vil få 

rapporten i høring, inden processen afsluttes. 

 

Organisering  
Styregruppe 

En styregruppe sammensættes under ledelse af Kulturchefen, 

med yderligere deltagelse af Idrætschef, idrætsfaglig koordinator, 

en brugerrepræsentant udpeget af Rudersdal Idrætsråd og en 

gymnastikrepræsentant, udpeget blandt gymnastikforeningerne.  

 

Rådgivning 

Der tilknyttes en ekstern rådgiver til projektet ligesom der også til-

knyttes eksterne gymnastikfaglige kompetencer – ex. EuroGym, 

som er et firma med mere end 30 års erfaring med produktion af 

gymnastikudstyr, og/eller GymDanmark/DGI-gymnastikkonsulent. 

 

Rudersdal Ejendomme tilknyttes som intern rådgiver. 
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Projektgruppe 

Projektet bemandes med en projektgruppe, der sammensættes 

som følger: 

• Idrætsfaglig koordinator (projektleder) 

• Idrætschef 

• Foreningskonsulent 

• Halinspektør i Birkerød Idrætscenter 

• Ekstern rådgiver 

 

For intern rådgivning tilknyttes Rudersdal Ejendomme ad hoc til 

projektgruppen, ligesom også Kultursekretariatets medarbejdere 

og andre relevante kan inddrages ad hoc. 

 

Som nævnt under brugerinvolveringen, kan der nedsættes ar-

bejdsgrupper, som inddrages ad hoc som følger: 

 

Arbejdsgruppe 1 – Gymnastik, som skal arbejde med at beskrive 

det gymnastikfaglige indhold 

• Vedbæk Gymnastik 

• Skjold Birkerød Gymnastik 

• Birkerød Gymnastik- og Trampolinforening 

• SNIK Gymnastik 

• RUBA 

• Aktive Birkerød Seniorer 

• Søholmskolen, afdeling Toftevang 

• Birkerød Gymnasium 

 

Arbejdsgruppe 2 – Brugerne i BIC og Søndervangshallen, som 

skal arbejde med at beskrive de praktiske konsekvenser  

• Birkerød Basketball 

• Birkerød Sportsdanserforening – BAF 

• Skjold Birkerød Gymnastik 

• MiniSport 

• Birkerød Håndboldklub 

• Søholmskolen, afdeling Toftevang 
 

Der planlægges et fælles kick-off møde og et fælles afslutnings-

møde med de to arbejdsgrupper. 
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Arbejdsgrupperne faciliteres og sekretariatsbetjenes af projekt-

gruppen og Kultursekretariatet. 

 

Kommunikation 

Kultur/Kultursekretariatet sikrer transparens og løbende informa-

tion om processen via kommunens virtuelle kanaler. 

 

Proces 

Arbejdsgruppe 1 afdækker og beskriver mål for det gymnastikfag-

lige indhold, men Arbejdsgruppe 2 beskriver de praktiske konse-

kvenser samt løsningsmodeller for disse. 

 

Projektgruppen faciliterer og sekretariatsbetjener de to arbejds-

grupper samt samler og udarbejder endelig rapport med anbefa-

linger, set i et fremadrettet perspektiv. 

 

Research 

Projektet vil afdække og besigtige relevante lokationer, som kan 
anvendes som inspiration for en omdannelse til den ønskede be-
vægelses- og gymnastikfacilitet. 
 
Fondssøgning 
Projektet vil afdække muligheden for at søge fonde om økono-
misk støtte til omdannelsen. 
 
Afrapportering og anbefalinger 
Projektgruppen afslutter sit arbejde med afrapportering og anbe-
falinger.  
 
Høring 

Rapporten sendes i høring hos de involverede, brugerrådet i Bir-
kerød Idrætscenter, Skolebestyrelsen på Toftevangskolen, Han-
dicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, hvorefter rapporten sen-
des til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Tidsplan 

24. juni 2021 Orientering til brugerrådet på Birkerød Idræts-
center om igangsættelse af processen  

August/september 2021 Opdatering af faktaark og baggrundsmateriale 

6. september 2021 Møde med gymnastikforeningerne 

  

6. oktober 2021 KFU - Godkendelse af kommissorium  

  

 Aftale med ekstern rådgiver 
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24. juni 2021 Orientering til brugerrådet på Birkerød Idræts-
center om igangsættelse af processen  

 Invitation udsendes til deltagerne 

  

Ultimo 2021/primo 2022 Kick-off møde på projektet 

 Dialogmøder og arbejde i projekt- og arbejds-
grupper 

  

 Rapport til høring i brugerrådet i Birkerød 
Idrætscenter, Handicaprådet og Folkeoplys-
ningsudvalget. 

  

Juni 2022 Rapport med anbefalinger sendes i høring 

September 2022 Dialogmøde med FOU og KFU 

Oktober 2022 KFU – Behandling af rapport med anbefalinger, 
hvorefter der udarbejdes et projekt som skal i 
udbud.  

 
Der tages forbehold for, at tidsplanen kan blive reguleret. 
 


