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Vanløse Lokaludvalg har modtaget forslag om ’Idrætspolitiske
initiativer inden for folkesundhed, integration og
kriminalitetsforebyggelse’ og har på sit ordinære udvalgsmøde den 26.
april behandlet sagen.
Indledningsvist skal Vanløse Lokaludvalg beklage, at høringsperioden
ikke kunne være af længere varighed. En længere høringsperiode ville
have muliggjort inddragelse af de lokale kræfter fra Vanløse Bydel,
som besidder størst viden om de forhold høringssagen omhandler.
Vanløse Lokaludvalg er enig i, at Københavns Kommunes
idrætspolitik primært bør hvile på det kulturpolitiske grundsyn, at
idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i glæden ved bevægelse, leg
og samvær. Ligeledes kan udvalget tilslutte sig, at dette grundprincip
ikke udelukker, at der også gøres en ekstra indsats for at udnytte
idrættens sidegevinster inden for f.eks. integrations- sundheds- eller
socialpolitikken.
Samtlige partier står bag det udgangspunkt, der tages i forligsteksten
for budget 2007:
”(...) Idrætten kan bl.a. være med til at forbedre folkesundhed og
integration samt forebygge mod især ungdomskriminalitet. Parterne
er derfor enige om at formulere en ny strategi for, hvordan idrættens
vilkår kan forbedres i København”.
Lokaludvalget er af den opfattelse, at det frivillige foreningsliv i
idrætten, med fordel kunne sidestilles i økonomiske henseender med
det kommunale tilbud til ikke foreningsbaseret idræt, der påtænkes i
udkastet.
Lokaludvalget gør opmærksom på, at det er de frivillige, der er
bindeleddet i mange foreninger. Det skal derfor gøres mere attraktivt
at yde en frivillig indsats. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der får
frivillige ledere til at bruge tid og kræfter på foreningsarbejdet, og
hvad det er de ”brænder for”. Hovedparten af de frivillige
foreningsledere kommer fra den pågældende idrætsforening og har
derfor en relation til netop den idræt, som foreningen udbyder. Det er
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derfor ikke realistisk at forsøge at få foreningerne til at ”inkorporere
anderledes former for aktiviteter”. Det er væsentligt, at der findes en
fornuftig balance mellem muligheder og forventninger til den
frivillige indsats, uden at pålægge de frivillige flere administrative
opgaver.
Ventelister i foreningerne er ligeledes demotiverende i forhold til at få
foreningerne til at være omstillingsparate og forsøge sig med nye
aktiviteter.
Vanløse Lokaludvalg er meget enig i, at klubhuse og klublokaler er af
særdeles stor betydning i relation til det sociale liv i
idrætsforeningerne. Desværre er det sådan, at det langt fra er alle
idrætsanlæg, hvor eksisterende lokaler kan indrettes til klubhuse eller
klublokaler. Det vil derfor være nødvendigt med tilbygning af lokaler,
og Lokaludvalget er af den overbevisning, at de 5 millioner kroner
som er afsat, ikke vil række til ret mange nye lokaler.
Det hævdes i forslaget at: ”Nærhedsprincippet er alt afgørende for
god integration” og ”Lokalområdet er forsat det sted, hvor langt de
fleste borgere udøver deres idrætsaktivitet”. I forlængelse heraf
forekommer det Vanløse Lokaludvalg bemærkelsesværdigt, at der i
rækkefølgeplanen, for bydelen Vanløse, ikke er påtænkt etablering af
nye anlæg, med mindre der tænkes på Bellahøj-marken, der blot er
oplistet som en 3. prioritet.
Vanløse Lokaludvalget er med sit udgangspunkt i det lokale enig i, at
lokalområdet er meget væsentligt og opfordrer derfor til, at strategien
kommer til at afspejle dette forhold i bydelen.
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