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Høring vedrørende ’Idrætspolitiske initiativer inden for folkesundhed, 
integration og kriminalitetsforebyggelse’ 
 
 
Østerbro lokaludvalg mener helt generelt, at dette forslag indeholder mange fornuftige og relevante 
initiativer.  
 
Østerbro lokaludvalg finder det især rigtigt at fokusere på problemet med frafald af unge og 
på uddannelse af de frivillige ledere. Udvalget ønsker, at der sættes målrettet ind på at begrænse 
frafaldet, og vil i den forbindelse anbefale, at man ser på muligheden for at indføre en såkaldt 
”klippekort” ordning. Med dette menes, at man med ét kontingent kan vælge at skifte klub 
undervejs i sæsonen. Derved imødekommer man de unges skiftende interesser i teenage årene, uden 
at kontingentbetalinger hober sig op. 
 
Vedr. de frivillige ledere ønsker udvalget, at træningsarbejdet struktureres på en sådan måde, at de 
frivillige ledere får krediteret deres arbejde som en kompetencegivende uddannelse.  
 
På det foreliggende grundlag har Østerbro lokaludvalg vanskeligt ved at forholde sig til kriterierne i 
bilag 1 for prioritering af projekter til 1,2 mia. kr. og rækkefølgen for etablering af de forskellige 
anlæg i Københavns kommune.  
  
Vi vil derfor nøjes med at kommentere nogle af de områder, der vedrører Østerbro.  
  
Først og fremmest konstaterer vi med tilfredshed, at skøjteklubberne får deres nye skøjtehal på 
Østerbro, og at Østerbro Stadion kan bruges både til atletik på højt niveau og til 1. divisions kampe 
i fodbold.  
 
 
Ad Den grønne puls. Dette er et godt initiativ, og falder i tråd med Østerbro lokalråds tidligere 
arbejde.  
 
Ad Fælledklubberne. Østerbro lokaludvalg hilser det meget velkomment, at klubbernes 
omklædningsproblemer løses, men Lokaludvalget vil gerne inddrages i drøftelsen af den konkrete 
placering..  
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Ad Badestrand i Svanemøllebugten. Østerbro lokaludvalg finder den den anslåede pris på 35 mio. 
kr. misvisende i forhold til de oplysninger, vi har fået fra andre forvaltninger, hvor der p.t. arbejdes 
på et projekt til 10 mio. kr. 
Udvalget antager, at den af FKK anførte pris dækker over såvel badestrand som havnebad, og ser 
gerne projektet opdelt i etaper, således at man snarest påbegynder anlæggelsen af selve stranden.  
 
Ad Overdækning af Fælledbadet. Østerbro lokaludvalg bemærker, at denne overdækning også 
omtales i ”Udviklingsplan for Fælledparken”. Østerbro Lokaludvalg foretrækker de planer, der er 
omtalt i ”Udviklingsplan for Fælledparken”, idet der her opereres med en overdækning, som kan 
åbnes til friluftsbad om sommeren.  
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