
Aktuelle og vedtagne anlægsprojekter

Gennemførte i 2019
• Nye kunstgræsbaner og skybrudssikringsanlæg på Jens Jessens Vej
• Renovering af atletikbelægning og opgradering af kastebur i Frb. IP
• Ny tagbelægning på hal 3 i Frederiksberghallerne

Aktuelle og vedtagne anlægsprojekter

Igangværende
• Renovering af Damsøbadet 

(forventes afsluttet marts-april 2020)

Vedtagne projekter i 2020
• Etablering af motions- og aktivitets rute rundt om 

anlægget på JJV
• Nyt klubhus til FB i kombination med nyt og udvidet 

Ingeborggården
• Renovering af Frb. Svømmehal (start maj 2020)



Generationernes Bånd

Generationernes bånd

Konkrete aktiviteter skal 
udvikles i samspil med 
idrætsforeningerne fra 
efteråret 2019



Idrættens prioritering i Frb. Kommunes 
budget 2020
• Ej afsat midler til etablering af nye indendørs idrætsanlæg
• Men forventning om opstart på nyt idendørs idrætsanlæg på 

Rolighedsvej i 2021
• Forprojekt til udvikling af nyt idendørs idrætsanlæg ved Nordens Plads 

skal gennemføres i 2020

• Ingen besparelser på driftsmidler til idrætsområdet
• Politisk bestilling på langsigtet vedligeholdelsesplan for de kommunale 

idrætsfaciliteter
• Midler afsat til udarbejdelse af plan for modernisering af folkeskolerne

• Uklart hvad det betyder for idrættens ønsker til opgradering af skolegymnastiksale
• Midler afsat til test af tiltag til miljømæssige forbedringer ift. driftens af 

kunstgræsbaner

Plan for ny idrætshal på Rolighedsvej



Idrætshal på Rolighedsvej

Etage +1 Etage +2
Idrætshal med 
multisal og 
badmintonhal samt 
mulighed for brug 
af udearealer

Budget 120 mio. kr.

Idrættens prioritering i Frb. Kommunes 
budget 2020

• FIU ønsker som ikke faldt politisk opbakning/blev bevilliget i
budgettet
• Driftsmidler til optimeret udnyttelse af FIU’s faciliteter ved udvidelse af 

åbningstiderne
• Permanentgørelse af ordning med aktivitetstilskud til 65+
• Pulje til at støtte idrætstilbud i samarbejde mellem idrætsforeninger og 

folkeskoler under den Åbne skole eller SFO’ere



Prioriteringer i FIU’s budget for 2020

• Fortsat to idrætskonsulenter til at understøtte idrætsforeningerne

• Midler til indretning af Damsøbadet efter renoveringen

• Midler til opgradering af den idrætsmæssige ekvipering af hallerne 
på Johannesskolen og Falkonergården

• Midler til afklaring om mulige tilbygninger til Frb.hallerne som kan 
huse udvidet facilitet til styrketræning

• Midler til etablering af ADK i Bülowsvej- og Mariendalshallen mhp. 
udnyttelse af faciliteterne i ydertider

Udestående tiltag på FIU’s plan for 
forbedring af byens idrætsfaciliteter

• Udvikling af Nandrupsvej Idrætsanlæg

• Midlertidig såvel som langsigtede idrætsfaciliteter på Frederiksberg 
Hospital-grunden

• Modernisering og opgradering af skolegymnastiksalene

• Opgradering og renovering af Hermeshallen (hvis denne fortsat 

langsigtet skal være i brug som idrætsfacilitet)

• Mulige midlertidige foreningsaktiviteter i Forum

• Udvikling af Frederiksberg Idrætspark
• Særlige ønsker/behov for faciliteter til atletik



Aktuelle politiske emner

• Politisk vedtaget rygeforbud på alle idrætsanlæg – også 
udendørs

• Forslag fra David Zepernick (R) om krav til 
idrætsforeninger om vedtægter med stemmeret for børn 
og unge under 18 år/eller deres forældre


