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General kommentarer
Læs venligst dette afsnit inden man går til den specifikke lokation man har aktiviteter på.
Nedenstående sæsonfordeling er oplægget til politisk godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Det er udarbejdet af
Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd og Frederikssund Idrætsanlæg. Der er indkommet 19 høringssvar til
udkastet til sæsonfordeling. Grundet restriktionerne for at samles til dialogmøder har Frederikssund Idrætsråd,
Aftenskolernes Samråd og Frederikssund Idrætsanlæg gennemgået alle høringssvar og lavet til rettelser i udkastet til
lokalefordeling de steder hvor det var muligt, uden at skabe nye konflikter.
Ønsker man at ansøge om ledige sæsontider i forbindelse med 2. runde skal det gøres inden d. 23 april til
kulturogfritid@frederikssund.dk . Ansøgning om særarrangementer og enkeltbookinger kan ansøges allerede nu, men
bliver først behandlet når sæsonfordelingen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget d. 30 april.
Alt det der står med LILLA er godkendt og indenfor normeringen. Der kan være steder hvor ansøgningen er blevet
rykket/justeret for at få den samlede fordeling til at gå op. Det har vi forsøgt at notere i dokumentet. Dog er der i
særdeleshed for halansøgningerne i Frederikssund behov for en større sammentænkning af alle faciliteterne for at få
ansøgningerne til at gå op. Det der står med RØDT er afvist. Begrundelse står under hver facilitet.
Svømmehallerne vil opleve en re-organisering af aktiviteter når den nye svømmehal åbnes. Ansøgning om tider
udenfor primetime drøftes på dialogmøder, hvis der er konfliktende ønsker.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Frederikssund
Haller
Frederikssund Hallen

Hal A

Ingen konfliktende ønsker pt. Frederikssund Ultimate Klub har fået afvist 1 time grundet manglende normering. Tiden
kan søges i 2. runde.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Hal B

Ingen konflikter.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Græsebakkeby Hallen
Frederikssund Volley er afvist, da foreningen får deres normeret tid på Ådalen Skole.

Ådalen Skole

Hal 1

FRISK afvises deres søgninger på 4 timer lørdag formiddag, grundet manglende normering. Tiderne kan søges i 2.
runde. FBK92 får afvist deres tid torsdag grundet at FIK har børn under 13 år der skal prioriteres tidligere på.
Badminton får tilbudt tiden efter kl 20:00. Oaks får reduceret 0,5 time om torsdagen. Badminton og atletik deler Hal 1
om tirsdagen. FRISK har søgt tiderne lørdag fra 08:00-12:00 i 2. runde.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Hal 2

Frederikssund Volleyball får tildelt 3,5 time om mandagen og torsdagen, grundet øget normering. Frederikssund
Tennisklub får afvist deres tider, grundet manglende normering. Frederikssund Volleyball har søgt tider
mandag/torsdag fra 21:00-21:30 i 2. runde fordelingen.

Frederikssund Privatskole
Frederikssund Kommune råder over 10 timer på Privatskolen om ugen. Jægerspris Underducks har allokeret 30
medlemmer fra Jægerspris til Frederikssund og det giver dem normering til at kunne have 3 timer/uge i Frederikssund
også. Jægerspris Cykelartister har allokeret 12 medlemmer til Frederikssund, hvilket giver dem en normering på 1
time. Frederikssund Tennis Klub er normeret til 2 timer og har derfor fået reduceret i deres ansøgning med 1 time.
Alle ledige tider kan søges igen i 2. runde. Jægerspris Cykelartister har fået 2. runde tider mandag fra 16:00-17:00 og
Frederikssund Tennisklub har fået 2. runde tider fra 19:00-19:30.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Høringssvar for haller i Frederikssund
Frederikssund Oaks
Fra: Coach Kyler
Sendt: 22. marts 2020 23:08
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringsvar Frederikssund Oaks, haltider
Kære venner,
Vi i Oaks er glad for den plan til næste vinter sæson, med en enkel undtagelse.
Ønsket haltid til U10, 12,14:
Ådalens skole hal 1
Tirsdag og Torsdag kl. 16-18
Fået:
Ådalens skole Hal 1 Tirsdag 16-18
Torsdag 16-17.30
Vi er desværre en sport hvor vi skal ude og rekruttere fra de omliggende byer som Stenløse, Jyllinge, Farum,
Frederiksværk og Hillerød. Det gøre det meget svært for vores folk at møde op kl 16 og være færdig kl 1730.
Hvis mulighederne var 16-1730 eller 1730 -1900, ville den sidste være bedst, men det ville gøre det svært for vores
forældre at tage hjem så sent. Vores succes i rekruttering er afhængig af gode træningtider, og til de mindste er
1630-1800 langt den bedste løsning. Vi håber i ville hjælpe os løse sagenMvh
Kyler Wilson
Frederiksund Oaks
Frederikssund Volleyball
Fra: Karina Leonhard
Sendt: 17. marts 2020 14:44
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringsvar vedr. sæsonfordelingen 2020/2021
Til rette vedkommende
Hermed Frederikssund Volleyball Klubs høringssvar til sæsonfordelingen.
Vi ville meget gerne have været ude i hal to, for at se om vores net og stænger både til teen, ungdom og voksne
passede, men det har ikke været mulig grundet Coronavirussen. Vi håber dog på, at det hele passer.
Vh
Karina Leonhard
Formand
Frederikssund Volleyball klub

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Frederikssund Badminton
Fra: Niels Hejnfelt
Sendt: 17. marts 2020 16:49
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringssvar vedr. lokalefordeling
FBK92 står endnu en gang overfor at miste haltider præcis dér, hvor vi har rigtig mange brugere:
Både tirsdag i Ådalens Skole gl. hal kl. 18-19 og torsdag i samme hal kl. 18-19.

- Om tirsdagen i dette tidsrum har vi i øjeblikket brugere på 5 af de 6 baner, og hvis vi fratages 3 af banerne, har vi
4-8 medlemmer som vi så ikke har et tilsvarende tilbud til.
- Om torsdagen i samme tidsrum har vi i øjeblikket brugere på 4 af de 6 baner, og hvis vi fratages denne hal-tid, har
vi 14 (!) medlemmer som vi så heller ikke har et tilsvarende tilbud til.
Erfaringen fra de seneste års lokalefordelingsmodel viser desværre, at hovedparten af disse medlemmer melder sig
ud, da tidspunktet er kerneområdet, når 4 voksne skal finde et fælles tidspunkt til idræt.
Gennem de seneste 3-4 år, har FBK92 stort set mistet ALLE banetider omkring dette tidspunkt, og vi gør derfor
indsigelse mod begge ændringer, i forventning om imødekommenhed - eventuelt ved at få samme tid tilbage, på
Privatskolen.
Med venlig hilsen
Niels Hejnfelt
FBK92
Rulleskøjteklubben FRISK
Fra: Frank Davidsen
Sendt: 11. marts 2020 20:21
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Høringssvar for halfordeling i sæson 2020/2021
Til Frederikssund Kommune, Kultur og Fritid
Rulleskøjteklubben FRISK takker for det fremsendte oplæg til lokalefordeling i Frederikssund Kommune for sæson
2020-2021. Vi har med glæde konstateret, at Kultur og Fritid i det foreløbige udkast har tildelt FRISK flere haltimer i
Ådalen, hal 1, end vi indlednings var blevet normeret med.
I FRISK ønsker vi at sikre en konstant udvikling, et tilfredsstillende og ambitiøst sportslig niveau og ikke mindst at
kunne tiltrække og fastholde medlemmer. Derfor har vores behov for haltid været stigende de senere år, hvorfor vi
fortsat er bekymrede for, om Kommunens politik for halfordeling rammer vores idrætsgren skævt.
Inden for kunstrulleskøjteløb er det kutyme, at en rulleskøjteløber med 1 – 2 års anciennitet typisk deltager i flere
discipliner som fx solo, show og/eller formation samt figur. Hver disciplin kræver træningstid, og i indeværende
sæson er vores behov 25 haltimer fordelt over ugen. Dertil kommer en række ekstra haltimer i de ledige ydertimer,
som vi booker ud over vores faste træningsprogram, for at imødekomme vores ambitioner om at deltage ved EM for
show og/eller formationshold, samt kunne udvikle og fastholde dygtige sololøbere med EM og VM potentiale til
landsholdet under Rullesport Danmark.
Vores normtalsberegning for den kommende sæson på 11 haltimer afspejler således ikke klubbens reelle behov for
haltid i forhold til de discipliner, som vi tilbyder vores medlemmer, og som er nødvendige for at fastholde løberne i
forskellige aldersklasser
Hvis kommunens halfordelingspolitik tog udgangspunkt i et normtal, der var opgjort på baggrund af antal udøvere i
relation til discipliner, ville beregningsgrundlaget for FRISK angiveligt afspejle vores reelle behov.
FRISK har ikke mange andre muligheder for at finde alternative træningsfaciliteter i kommunen. Vores sport har
særlige krav til gulvets art (parketgulv), som vi finder i Ådalen, hal 1. Endvidere har vi en del udstyr, som vi opbevarer
i et lånt lokale i tilknytning til hal 1. Flytning af udstyr til andre haller i løbet af en uge, ville give logistiske
udfordringer og besværliggøre kontrol af udstyret.
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Slutteligt kan jeg oplyse, at FRISK deltager i dialogmøde d. 25. marts 2020.
På bestyrelsens vegne
Frank Davidsen
Formand for Rulleskøjteklubben FRISK
FC Fjordbold
Fra: Martin Sanggaard Hilstrup
Sendt: 10. marts 2020 22:05
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Re: Sæsonfordeling 2020-2021 - udkast i høring svarfrist d. 22 marts
Hej Kultur og Fritid
Tak for tilsendte. Hallen ved Frederikssund Gymnasium er den kommunal?
Vi vil meget gerne udvide vores ungdoms-arbejde, men det er svært i forhold til vores nominering.
Mvh
Martin. FC Fjordbold

Kommentarer til færdige udkast
Ingen kommentarer til høringssvarene.
Ønsker til 2. runde
Frederikssund Tennisklub – Frederikssund Private Skole – Tirsdag – 19:00-19:30 – Ingen Konfliktende ønsker
Frederikssund Volleyball Klub – Ådalen Skole Hal 2 – Mandag/Torsdag – 21:00 – 21:30 – Ingen konfliktende ønsker
Rulleskøjteklubben FRISK – Ådalen Skole Hal 1 – Lørdag – 08:00 – 12:00 – Ingen konfliktende ønsker
Jægerspris Unicyklister – Frederikssund Private Skole – Mandag – 16:30 – 17:00 / 18:00 -18:30 – Ingen konfliktende
ønsker

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Sale

Dansesalen

LOF, FOF og Frederikssund Gymnastikforening har søgt flere af de samme tider. Foreningerne har med hjælpe fra
Aftenskolernes Samråd og Frederikssund Idrætsråd fundet nogle kompromiser alle kan bakke op om. Disse rettelser
er opdateret i nedenstående. Genshi-Kan og Gymnastik deler dansesalen om tirsdagen. Genshi-Kan har fået afvist 2
timer om fredagen som foreningerne ikke har normering til.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Brydesalen
Ingen konflikter eller kommentarer. Foreningerne havde glemt at søge og Frederikssund Idrætsanlæg har lagt de
samme tider ind som sidste år.

Falkenborg Multihal
Ingen konflikter.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Marienlyst Multihal og gymnastiksal
Konfliktende ønsker imellem Frederikssund Taekwondo og Shaolin Kung-Fu om lørdagen. Kompromis indstilles. Det
har ikke været muligt at mødes til en dialog om fordelingen af lørdagstid.

Frederikssund Gymnasium (th drengesal / tv. Pigesal)
Ingen konflikter

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Høringssvar for sale i Frederikssund
FOF Frederikssund
Fra: Ole Nørskov-Nielsen
Sendt: 21. marts 2020 22:17
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringssvar lokale tildeling
Prioritet: Høj

Høringssvar fra FOF Frederikssund (FOF) vedr. tildeling af lokaler
Frederikssundhallen /Dansesalen.
FOF har fra aftenskolerenes samråd modtaget indsigelse fra Frederikssund gymnastik forening hvori det fremgår, at
foreningen ønsker at flytte tiden i dansesalen mandag, således at gymnastikforeningen anvender tiden fra kl. 09.00 til
10.00 og FOF tildeles tiden fra kl. 10.00 til kl. 13.00.
Dette forslag til ændring kan vi fra FOF godt tiltræde.
Der findes desuden konflikt mellem gymnastikforeningen og FOF tirsdag, her kan FOF godt afgive tiden fra kl. 15.30
til 16.00, således at FOF har samen fra kl. 14.00 til 15.30 hvorefter gymnastikforeningen overtager salen.
Frederikssund Gymnastikforening
Fra: Frederikssund Gymnastikforening
Sendt: 17. marts 2020 22:18
Til: Martin Hald
Emne: Protest mod sæsonfordelingen 2020/2021
Frederikssund Kommune/Kultur og Fritid
Protest mod den nye lokalefordeling 2020-2021
Bestyrelsen i Frederikssund Gymnastikforening protesterer kraftigt mod at Folkeoplysende voksenundervisning, med
hold indenfor sport, prioriteres over en lokal Idrætsforening, som styrker fællesskabet, sundhed og bredden, ved at
fratage Frederikssund Gymnastikforenings timer, hvor de har nogle gode og sunde hold med gode og aktive
instruktører.
Mandag 9.00-10.00 er givet til FOF.
Gymnastik Foreningen har et morgenhold på 25 glade morgenfriske gymnaster, der bliver trænet af en supergod og
aktiv instruktør, det er et ”morgenhold”.
Mandag 20.00-21.30 er givet til LOF.
Her er det Gymnastik Foreningens Ball stik-hold, et opvisningshold, med 20 gymnaster holdet har kontinuerligt haft
mandag aften fra Kl. 20.00-21.30, gennem mange år, gymnasterne kender hinanden og har oparbejdet er godt socialt
sammenhold, og har en super dygtig instruktør til at undervise. Hvorfor skal det sociale og sammenholdet ødelægges
på disse to hold? Det betyder at 45 gymnaster og 2 frivillige instruktører forsvinder fra foreningen, der er fuldstændig
upolitisk, og som sætter det sportslige, motion og samvær i højsædet. Hvornår tænker man på at give den frivillige
forening mere plads og rimelige vilkår, uden at foreningen hvert år, skal opgive gode og loyale medlemmer og
superaktive og dygtige instruktører??
Gymnastik bygger på udfordring, sundhed og fællesskab.
M.v.h.
Bestyrelsen i Frederikssund Gymnastikforening
Formand for Aftenskolernes Samråd
Fra: Kai Raun
Sendt: 23. marts 2020 13:10
Til: Martin Hald
Emne: Lokalefordeling
Hej Martin
Der er lidt udfordringer mellem aftenskolerne og Frederikssund Gymnastikforening. Gymnastikforeningen har klaget
over fordelingen mandag i dansesalen. Jeg har fået klagen fra Lars Møller og er ved at løse det.
Problemet mellem FOF og gymnastik er løst og Gymnastik får tiden mandag kl. 9 – 10 og FOF tager tiden 10 – 13.
Med hensyn til LOF mandag aften kl. 20 – 21.30 har LOF meddelt at de i stedet kan tage tiden torsdag samme tid
hvis det er muligt.
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk

15/58

Kan du lige ringe til mig, så vi kan få det løst.
Hilsen
Kai Raun
Kommentarer til færdige udkast
Frederikssund Gymnastikforening har gjort opmærksom på at FOF og Frederikssund Gymnastikforening har aftalt at
afgive 30 min til gymnastikforeningen om tirsdagen fra 15:30 til 16:00. Dette kom ikke med i udkastet – det er rettet
nu.
Ønsker til 2. runde
Ingen ønsker.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Slangerup
Haller

Generelle kommentarer

Den fulde normering kan kun opnås når tiderne i ydretidspunkterne bruges. Fordelingen af hallerne i Slangerup
Idræts og Kulturcenter skal ses samlet. Slangerup Badminton har præsenteret en alternativ lokalefordeling af
hallerne, som bedre kan sikre de eksisterende aktiviteter kontinuitet og tilbyde fodbolden som efterspørger
indendørstid til deres børn under 13 år. Det er Kultur og Fritids indstilling af Folkeoplysningsudvalget præsenteres for
begge løsningsforslag og træffer en afgørelse. Det har ikke været muligt at præsentere et fælles kompromis, grundet
manglende dialogmøde.

Hal 1

Delingen af hallen mellem Slangerup Klatreklub og Slangerup Badminton kan drøftes på dialogmøderne. Er ønskeligt
at have modtaget et høringssvar fra foreningerne inden dialogmøderne, så forskellige løsninger kan forberedes af
parterne. SOIF har normering til medlemmer under 13 år, derfor lægges der op til at de får de tidlige tider fredag og
klatring og badminton starter senere fredag. Slangerup Badmintons egne tider flyttes tilbage i Hal 1 i stedet for Hal 2.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Hal 2

SB, SOIF og SH har flere konfliktende ønsker. Da presset på tider er ekstra stor i Slangerup påpeges det ekstra
tydeligt at det er vigtigt børneaktiviteter prioriteres på de tidspunkter børn kan deltage kl 16:00-20:00 cirka.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Forslag fra Slangerup Badminton til alternativ fordeling af haltider. Dette er en del af deres høringssvar til
Folkeoplysningsudvalget.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Høringssvar for hallerne i Slangerup
Slangerup Klatreklub
Høringssvar fra Slangerup Klatreklub til lokalefordeling i 2020/2021
Vi vil først udtrykke vores glæde over, at vi på baggrund af den nye fordeling, har fået 1 ekstra time til klatring i
sæsonen 2020/2021.
Når vi ser på hvordan tiderne er fordelt, er vi rigtig glade for, at vores ønsker til træningstider mandag og onsdag er
efterkommet.
Vores bekymring ligger på træningstiderne om fredagen, hvor de er rykket fra kl. 15.00-18.00 til kl. 19.00-22.00.
Fredag eftermiddag har vi familieklatring, hvor børn og forældre har mulighed for at få en hyggelig og aktiv afslutning
på ugen. Børnene er typisk i mellem 5 og 15 år. I forhold til vores sikkerhedsregler skal børn under 12 år, altid sikres
af deres forældre. Hvis træningstiden bliver rykket til efter kl. 19.00, vil vores målgruppe i praksis ikke have mulighed
for at komme. Det vil simpelthen være for krævende for rigtig mange familie.
Udfordringen vil i forhold til det sene tidspunkt, være den samme for fodbolden, men her er der typisk kun behov for,
at der er 1-2 voksne trænere, som kan stå for træningen. Det vil alt andet lige gøre det nemmere for fodboldklubben,
at skaffe de nødvendige voksne resurser til at få planlagt en fornuftig træning.
Vi vil også nævne, at vi sammen med badmintonklubben kan have en væsentlig bedre udnyttelsesprocent af hallen
end fodbolden. Klatringen vil typisk være omkring 20 medlemmer om fredagen, men har mulighed for at få aktiveret
helt op til 30-35 personer på samme tid. Badmintonklubben kan i samme tidsrum have op til 20 aktive medlemmer.
Det vil sige, at vi i alt kan have helt op til 50-55 personer aktiveret på samme tidspunkt.
Set i lyset af kommunens ønske om at få flest mulige borgere til at blive aktiveret, og samtidig få den mest optimale
udnyttelse af kommunens idrætsanlæg, vil det være en klar fordel, at der også for sæsonen 2020/2021 vil være
klatring og badminton samtidig i hallen fredag eftermiddag fra kl. 15.00-18.00.
Med venlig hilsen
Formand
Lars Christensen
Slangerup Klatreklub
Slangerup Badminton – se alternativ fordelingsforslag ovenfor
Til Kultur og Fritidsudvalget
Høringssvar til udkast til lokalefordeling 2020-2021.
I Slangerup Badmintonklub har vi nærstuderet udkastet og vil i følgende balancerede høringssvar prøve at skabe
bedst mulig sammenhængskraft mellem klubberne og vores medlemmer, samt de fysiske rammer og den daglige
vedligeholdelse og rengøring. Alt sammen med det ene mål at vi samlet set får den bedst mulige udnyttelsesgrad af
vores fælles faciliteter.
Vi er helt på det rene med at vi er en del af et lokalt fællesskab hvor mange er aktive og at efterspørgslen dermed er
større end udbuddet.
Når det så er sagt, forekommer det besynderligt at en medlemsfremgang i SB og dermed øget normtal-timer fra 3942 giver et foreslået mindre antal timer 36,5 til SB i den kommende sæson.
Med det som grund-præmis har vi skelet til følgende vigtige parametre alle i fællesskabet må være
enige i:
Klubbernes normering og fordelingen mellem yngre og ældre medlemmer <25 og >25
At al primær foreningstid anvendes og med overvejende hensyntagen til medlemmernes alder.
At de enkelte klubbers aktiviteter afvikles sammenhængende således at inaktiv tid og/eller midlertidig rengøring
minimeres eller bliver overflødigt.
At den enkelte forening prioriterer hvilke egne aktiviteter der er vigtigst ud fra udnyttelsesgrad og klubbens strategi i
øvrigt.
Og så til det konkrete udgangspunkt i lokalefordelingen:
Vi har i SB har altid gjort en dyd ud af at bruge ydertimerne om aftenen til vores ældre spillere. Vi kan konstatere at
henholdsvis klatreklubben i hal 1 og SHF i hal 2 ikke gør dette. Reelt betyder det at fællesskabet ikke bruger
primærtid mandag aften i hal 1 (den ene ende) og at hal 2 står tom tirsdag/torsdag 21-22.
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Tilsvarende har vi en del år haft et hold lørdag morgen/formiddag for den vej rundt at anvende primærtiden bedst
mulig. I årets udkast kan vi konstatere at der er ledig primær tid om lørdagen
Vi har som målsætning at bruge ydertimerne til fulde, men har i den anden ende af skalaen erkendt at vi ikke kan
starte 1530 og derfor starter vi, i den kommende sæson først kl. 16 på hverdage, hvilket dog stadig er en fuld
udnyttelse af primærtiden i begge ender.
Ændringsforslag med henblik på optimal udnyttelse:
Hal 1)
Fredag eftermiddag/aften er vi meget kede af evt. at skulle afgive. Vi har et stort antal (pt. 51) ungdomsspillere om
fredagen fra 15.30-18 og pt. 45 (12 unge) tilmeldte som spiller fra kl. 18-21. Ydermere har vi i indeværende sæson
afgivet bane 1 ca. 15 gange om fredage til SKK pga. sikringskursus, og det er ikke muligt hvis SOIF har hallen.
SKK bør så vidt muligt samle deres tider, i forhold til rengøring/udnyttelse (1 time ledig ons. og gerne med nogle flere
aftentider, så det ikke kun ramme SB i ungdomstiden.
Hal 2)
På linie med SB's udnyttelse af de sene hverdagstimer og lørdagstimer kan SHF flytte/fordele de 3,5 timer mandag
aften til tirsdag/torsdag aften kl. 21-22 resten til lørdag kl. 11-12.30. Dermed giver det plads til en hel
sammenhængende SB-eftermiddag og aften.
Fordeling af lørdag i de 2 haller)
Lørdagen kan fordeles med SOIF i hal1 og SB og SHF i hal2 =Ingen konflikt og optimal fordeling.
Med disse forslag håber vi at vi alle kan nå målet om at bruge vores fælles faciliteter bedst muligt.
Med stor forenings-hilsen
Bestyrelsen i Slangerup Badmintonklub (SB)
Kommentarer til færdige udkast
Slangerup Håndbold
Fra: Jeanette Lunau
Sendt: 20. april 2020 13:30
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Lokalefordeling 2020/2021
Til Kultur og Fritid
Jeg kan se at vores ansøgte tid mandag kl. 16.00-18.30 flyttes til tirsdag og torsdag kl. 21.00-22.00
Vi vil meget gerne bibeholde tiden mandag kl. 16.00-18.30 gerne til kl. 19, hvis dette er muligt, da vi har mange
ungdomsspillere som ikke kan puttes ind
kl. 21.00-22.00.
Vil også høre om der ikke er ledig haltid i hal 2 om fredagen kl. 16.00-18.00 frem til uge 42, da fodbolden jo først
efter uge 42 spiller indendørs igen???
Med venlig hilsen
Jeanette Lunau, Slangerup Håndbold Forening
Slangerup Håndbold – anden kommentar til fordelingen
Fra: Jeanette Lunau [lunaujeanette63@gmail.com]
Sendt: 22. april 2020 12:55
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Ansøgning om ekstra hal tid til SHF
Kære Kultur og Fritid
SHF vil gerne ansøge om ekstra ledig haltid i hal 2:
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Som tidliger skrevet ønsker vi fortsat at bibeholde den ansøgte tid mandag
kl. 16.00-18.30 til vores ungdomshold.
Som ekstra tid ønsker vi at ansøge om flg:
Mandag kl. 18.30-19.00 så vi har 3 hele timer til vores ungdomshold.
Tirsdag og torsdag kl. 21.00-22.00 så kan vi rykke vores seniorhold til senere og give plads til mere tid til vores
ungdomshold.
Lørdag kl. 11.00-14.00 til vores ungdomshold.
Med venlig hilsen
Jeanette Lunau, SHF
Slangerup Klatreklub
Bemærkninger til Slangerup Badmintonklubs forslag til alternativ halfordeling
Vi vil gerne kommentere det alternative forslag til halfordeling fra Slangerup Badmintonklub, hvor de foreslår, at
Slangerup Klatreklub får 2 hele dage i stedet for 3 delvise dage.
Hvis vi starter i helikopterperspektiv, har Slangerup Badmintonklub ca. 4 gange så mange medlemmer som
klatreklubben. Set i det lys, er det vel også meget rimeligt, at de har 4 gange så mange sene tider som klatreklubben.
Slangerup Klatreklub er hovedsageligt en familieklub, hvor forældre skal sikre deres egne børn. Det har den helt
naturlige konsekvens, at det er meget svært for os, at besætte de sene tider i hallen, da børnene er lagt i seng.
Vi vil selvfølgelig gerne have muligheden for at tilbyde medlemmerne en sen klatretid. I praksis kan vi dog ikke
besætte mere end 1 sen tid om ugen, da vi simpelthen hen ikke har voksne medlemmer nok, der kan benytte sig af
flere sene tider uden børnene. Konsekvensen ved 2 sene tider har vi tidligere prøvet uden held, og det vil alt andet
lige medføre en dårligere belægningsprocent i hallen.
Vi har som badmintonklubben skriver lånt tider af dem om fredagen til af afholde sikringskurser i. Det er vi
selvfølgelig meget glade for har kunnet lade sig gøre. Vores sikringskurser starter kl. 17 og er færdige kl. 20. Udover
selve kurset er der ½ times forberedelse inden kurset og ½ timers oprydning efter kurset.
Med tiden fra kl. 19.00 til 22.00 om fredagen, vil det ikke være muligt at afholde kurser.
Hvis vi skal have mulighed for at bruge den sene tid om fredagen til noget, vil det være under forudsætning af, at
den allerede starter kl. 17.00.
Med de planer til halfordelingstider der er lagt op til, ser vi desværre ind i en meget dårlig periode for klatreklubben,
da vi alt andet lige har dårligere tider at kunne tilbyde vores medlemmer.
Vi er helt indforstået med, at der skal være plads til alle idrætsgrene. Vi har som klatreklub en helt unik mulighed for
at optimere belægningsprocenten i hallen, da vi kan være rigtig mange medlemmer på et meget lille areal. Det
kræver bare, at vi får stillet én enkelt badmintonbane til rådighed.
Venlig hilsen
Lars Christensen
Slangerup Klatreklub
Slangerup Badminton
Supplerende kommentarer til udkast til lokalefordeling 2020-2021 (seneste version udsendt den
17.4.2020).
Vi noterer med tilfredshed at det allerede fremsendte optimerende forslag fra vores side kommer til at indgå i den
endelige beslutning af halfordeling, i Slangerup, i den kommende sæson.
I den forbindelse vil vi gerne supplere med et 2 væsentlige præciseringer.
Forslaget forsøger lige præcis at sikre optimal udnyttelse med respekt for primærmålgruppen børn/unge og senere
på aftenen deres forældre og bedsteforældre.
En optimal udnyttelse kræver at alle involverede foreninger også anvender ydertimer som en del af deres udbud.
En optimal udnyttelse fra sæson til sæson kræver at der er kontinuitet i de rammer foreningerne kan planlægge
udbuddet ud fra.
Budskabet i vores optimerende forslag imødekommer lige præcis dette, i det at SKK og SB fortsat kan imødekomme
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
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begge målgrupper og i overvejende grad på tidspunkter hvor det er realistisk at fastholde medlemmerne. Og
tilsvarende vil SOIF få mulighed for at tilbyde indendørstræning på mandage, under forudsætning af at SHF også
benytter tiden tirsdag og torsdag fra kl. 21.00 -22.00 til deres voksne spillere.
I SB har vi fået etableret et succesfuldt fredags-setup i hal 1 fra kl. 1530-2100, der ellers er en lidt svær dag at sælge,
med 50+ børn/unge der nyder at spille med support af deres forældre. Det er vi super tilfreds med og det initiativ vil
falde til jorden med et brag hvis vi ikke kan fastholde tiden som vores normtal så rigeligt berettiger til.
Opsummerende vil vi tillade os at præcisere budskabet om at vores fremsendte forslag giver højere
udnyttelsesgrad, hvor alle foreningerne stort set kan blive tildelt deres normering.
Og dermed et overordnet godt udbud for alle og sidst men ikke mindst, den nødvendige kontinuitet som både vi
foreninger og medlemmerne trives bedst i.
Med stor fællesskabshilsen.
Katrine Larsen, Formand
Slangerup Badmintonklub

Ønsker til 2. runde
Slangerup Håndbold – Slangerup Idræts og Kulturcenter Hal 2 – fredag – 16:00 – 18:00 – Afhænger af den endelige
fordeling om det er muligt.
Slangerup Håndbold – Slangerup Idræts og Kulturcenter Hal 2 – mandag – 18:30-19:00 – Afhænger af den endelige
fordeling om det er muligt.
Slangerup Håndbold – Slangerup Idræts og Kulturcenter Hal 2 –Tirsdag – 21:00 – 22:00 – Afhænger af den endelige
fordeling om det er muligt.
Slangerup Håndbold – Slangerup Idræts og Kulturcenter Hal 2 – Torsdag – 21:00 – 22:00 – Afhænger af den endelige
fordeling om det er muligt.
Slangerup Håndbold – Slangerup Idræts og Kulturcenter Hal 2 – Lørdag – 11:00 – 14:00 - Afhænger af den endelige
fordeling om det er muligt.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Sale

Raasigvang (nærmest caféen/ nærmest P-pladser)

Frederikssund Oaks har fået normeret deres cheerleaders til Slangerup fordelingen. Der er flere foreninger der søger
samme tider. Samrådene indstiller til at fastholde kontinuiteten i aktiviteterne når normering berettiger. Der er øvrige
ledige tider at få, som ikke er søgt.

Hal 3

Ingen konfliktende ønsker.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Slangerup Administrationscenter

Ingen konfliktende ønsker. LOF Slangerup har fået tilføjet ønsker om sæsontider.

Byvangsskolens gymnastiksal
Ingen konflikter. BK Viking har fået tilføjet et ønske om sæsontid.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Lindegaardsskolens gymnastiksal
Ingen konfliktende ønsker. Open Hand Kung-Fu har ikke søgt tider, men Frederikssund Idrætsanlæg har lagt de
samme tider ind som sidste år. Foreningen kan komme med ændringsforslag i høringssvar.

Høringssvar for sale i Slangerup
Frederikssund Oaks Cheerleading
Fra: cheer@oaks.dk
Sendt: 20. marts 2020 15:38
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringssvar fra Oaks Cheerleaders 
Høringssvar vedr. haltider for sæson 2020/2021 i Raasigvang 1 i Slangerup idrætscenter.
Igennem de sidste 3 år er Oaks Cheerleaders blevet kastet rundt og har ikke haft ordentlige haltider at kunne tilbyde
vores udøvere.
Vi har været nødsaget til at være på 2 forskellige lokationer.
Cheerleading er en farlig sport og man skal derfor træne på specielle cheer måtter som koster 11.000 kr stykket.
Ved de 3 årlige konkurrencer som pigerne deltager i, skal de fremvise en rutine på et gulv som består af 7 måtter.
Vi har efter mange år endelig fået hele 6 måtter, og kan derfor næsten træne optimalt udfra hvad de skal kunne gå til
konkurrencer i. Måtter som desuden ikke kan/må være i redskabsrummet i Raasigvang, og som derfor står i hallen
med wire omkring. 5 måtter til en værdi af 55.000 kr som blot står fremme i hallen og tydeligt blir ødelagt af andre.
Men eftersom at vi skal dele måtterne op på flere steder, så kan pigerne langt fra træne ordentligt og øve sig på
bedst mulig vis inden de skal til konkurrencer - bla. når de deltager ved DM som eneste hold fra Frederikssund og
omegn.
Vi har 3 hold, hvoraf de 2 juniorhold skal kunne træne 2 gange ugentligt for at kunne præstere optimalt ved
konkurrencerne. Efter sidste års fordeling af tider, blev vi lovet at der næste gang ville blive kigget på vores fordeling,
og at vi efter 3 års kaos ville blive prioriteret.
På nuværende tidspunkt træner 2 af vores hold på samme tid om onsdagen for at få det til at gå op, til trods for at
der så er 2 hold der skal være fælles om måtterne og dermed ikke kan træne optimalt.
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Vi ønsker at der måske kunne kigges på om budokai kunne rykkes. Enten et par timer frem eller tilbage eller evt
kunne rykkes til tirsdag hvor der er ledig tid. De træner først ugen om torsdagen og kan derfor sagtens rykke en dag.
Da alle vores 3 hold træner om onsdagen, kan vi ikke bare rykke vores tid til om tirsdagen - man kan ikke tilbyde
udøverne at træne 2 dage i træk.
Vi mener at det må være nemmere (for budokai) at rykke 1 hold og 1 dag. Fremfor at vi eventuelt skulle rykke 3 hold
og 2 dage. Vi kan ikke træne 3 hold imellem kl. 16-18 om mandagen, ej heller hvis vi deler de 2 yngste hold op så de
kun får 2 træninger om ugen i hver anden uge.
Desuden tager det 10 minutter at pakke vores 5 store måtter ud samt 10 minutter at pakke dem væk igen, dette
taget meget af trænings tiden i forvejen og vi kan derfor ikke presse flere hold ind på en gang på de små 2 timer vi er
blevet tildelt om mandagen.
Der skrives som begrundelse at når flere søger de samme tider, så mener de at man skal fastholde kontinuiteten.
Men eftersom at vi forgæves har prøvet igennem de foregående 3 sæsoner at komme ind på sen eftermiddag/aften
tiderne i Raasigvang 1 om mandagen, så syntes vi ikke at det er rimeligt at budokai får den blot fordi de havde den i
forvejen.
Vi håber på at der kan kigges på tiderne endnu engang, og at det efter mere end 3 år ville være muligt at ha al vores
trænings tid samlet et sted, så vores udøvere kan få en optimal træning med det fulde antal af de nødvendige
trænings måtter. Vi vil selvfølgelig også være repræsenteret ved det kommende dialog møde for Slangerup
faciliteterne.
Mvh
Lena Skovgaard
Cheerleaderansvarlig
Frederikssund Oaks
LOF Slangerup
Fra: Jens Jensen
Sendt: 9. marts 2020 17:03
Til: Martin Hald
Emne: Re: Sæsonfordeling 2020-2021 - udkast i høring svarfrist d. 22 marts
Hej Martin
I lighed med tidligere år ønsker LOF Slangerup at benytte gymnastiksalen ved Slangerup Administrationscenter i den
kommende sæson tirsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl. 10.45.
Håber dette kan indpasses.
Med venlig hilsen
Jens Jensen
Skoleleder
LOF Slangerup
Brydeklubben Viking
Fra: Allan Bo Jakobsen
Sendt: 10. marts 2020 14:52
Til: Martin Hald
Emne: Re[2]: Ansøgning om Sæsontider
Kære Martin og Ronni
Vi vil gerne have sæsontid på Byvangskolen om torsdagen fra kl. 18.00 -22.00. Vi vil gerne booke som BK Viking. Vi
ser så hvad fremtiden bringer. Og tusind tak for bevillingen til beskyttelsesvægen. Jeg vender tilbage til Martin om
faktureringen.
venlig hilsen
Allan

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Slangerup Bordtennisklub

Til Frederikssund Kommune, Kultur og Fritid

Slangerup BTK skal hermed komme med høringssvar i forhold til udkastet til lokalefordeling sæson 2020/2021.
I høringsmaterialets side 12 vises udkast for Raasigvang i Slangerup. Her skriver I at flere foreninger har søgt om
samme tider, men det fremgår ikke hvornår disse tider ligger. Forslaget viser at Slangerup BTK indstilles til at få de
ønskede tider tirsdag og torsdag, og det er vi selvfølige glade for. Men vi vil gerne høre om det er i disse tidsrum,
andre foreninger ønsker sal-tid?
Da vi lagde ønsker ind i EG-on, undrede vi os faktisk over at Slangerup BTK er sat 1,50 timer ned i sal-tid i sæson
2020/2021 i forhold til 2019/2020. Vi har stort set uændret medlemstal, så er jeres beregning anderledes for den
kommende sæson?
Såfremt Slangerup BTK får tildelt yderlige sal-tid (evt. samme tid som sæson 2019/2020), ønsker vi at tiderne ligges
ind tirsdage 19.30-21.00.
Mange hilsner Slangerup Bordtennis Klub
Margit Berthelsen næstformand

Kommentarer til færdige udkast
Frederikssund Oaks Cheerleading
Fra: cheer@oaks.dk
Sendt: 20. april 2020 10:56
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Høringssvar og haltider
Hej
Vi er rigtig kede af at det desværre ikke ser ud til at vi har fået vores ønsker opfyldt i Raasigvang 1.
Vi havde håbet, at der udfra vores tilsendte høringssvar, var blevet taget hensyn til de udfordringer vi har i Oaks
Cheerleaders. Udfordringen med at vores 2 juniorhold SKAL træne 2 gange om ugen med min. 3-5 måtter, for
overhovedet at kunne være på niveau med de andre cheerleading klubber i Danmark som de konkurrerer imod.
Nu må vi så desværre endnu en sæson tilbyde forringede vilkår for vores udøvere, da de ikke kan træne optimalt optil
de 3 vigtige konkurrencer de deltager i årligt - som eneste Cheerleader klub i Frederikssund kommune og omegn. At
de endnu en sæson skal træne på 2 forskellige lokationer, hvoraf den ene dag om ugen kun er med 1 sikkerheds
måtte fremfor de 3-5 måtter som ellers er nødvendigt.
Vi har desværre ikke penge til at købe flere måtter ('a 11.000 kr stykket) som vi så kunne dele ud på flere lokationer.
Der er desuden heller ikke plads til opbevaring af flere måtter end en, på Slangerup administrations center hvor vi er
nødsadet til at træne en dag om ugen i denne sæson.
Da vi ikke kan få opfyldt hele vores ønske i Raasigvang 1 (mandag eftermiddag/aften) så ønsker vi forsat at benytte
og dermed booke gymnastik salen på Slangerup administrations center.
Vi vil gerne booke den hver mandag kl. 16-21.30 fra d. 10/8-20 til d. 14/6-21.
Mvh
Lena Skovgaard
Cheerleaderansvarlig
Frederikssund Oaks
Ønsker til 2. runde
Frederikssund Oaks Cheerleading – Slangerup Administrationscenter – Mandag – 16:00 – 21:30 – Ingen konfliktende
ønsker

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk

28/58

Hornsherred
Haller

Skibby Hallen

Ingen konfliktende ønsker. Skibby Badminton har ansøgt fredage 10:00 – 12:00 i 2. runde.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Maarbækhallen

Skibby Klatreklubs ansøgning om torsdags tid afvist da foreningen ikke har normering til mere end 4 timer/uge.
Ledige tider kan søges i 2. runde. Deling af torsdag aftalt mellem brugerne.

Møllegaardshallen

Ingen konfliktende ønsker.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Jægersprishallen

Jægerspris Tennis har ikke søgt om sæsontid. Efter aftale med klubben tildeles de deres normering på 1 time.
Radioflyveklubbens ansøgning er afvist, da de ikke er normeret til indendørstid. Ledige tid søges i 2. runde.

Skuldelev Hallen

Ingen konfliktende ønsker. Nordsjællands Floorball Klub har ikke ansøgt, men efter aftale med klubben har
Frederikssund Idrætsanlæg tildelt dem samme tid som sidste sæson.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Solbakkehallen

Ingen konflikter. Dalby har ansøgt om 34 timer og er normeret til 20 hal og 26 saltimer. Nærhedsprincippet giver dem
alle timerne i hal.

Kommentarer til færdige udkast
Ingen kommentarer til høringssvarene.
Ønsker til 2. runde
Skibby Badminton – Skibby Hallen – Fredag – 10:00 – 12:00 – Ingen konflikt

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Sale

Kignæshallen

Felter hvor der er dobbelt søgt og gråt skraveret betyder at hallen er opdelt imellem to aktiviteter. Jægerspris
Gymnastik har fået afvist et ønske om at udvide aktiviteterne, da de vil ramme foreninger der har tilstrækkelig
normering til at fastholde deres eksisterende aktiviteter. Jf. høringssvar fra Jægerspris Unicyklister og Jægerspris
Gymnastikforening er der en konflikt om tid om torsdagen, hvor foreningerne i den indeværende sæson har haft et
kompromis om at dele hallen mellem 17:00 og 18:00. Indstillingen er at kompromisfordelingen fra indeværende
sæson fastholdes.

Fjordlandsskolen I Skibby Salen
Ingen konfliktende ønsker.

Fjordlandsskolen – afd Skuldelev Salen
Ingen kommentarer.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Skolen i Herredet

Ingen konfliktende ønsker. Ballroom har fået 1 normeret time og 2 timer i 2. runde om torsdagen.

Høringssvar for sale i Hornsherred
Jægerspris Gymnastikforening
Fra: Lene
Sendt: 19. marts 2020 16:26
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: høringssvar halfordeling Kignæshal
Jægerspris Gymnastikforening ser en konflikt mht halfordeling i Kignæshallen fra den nye sæson, torsdag kl. 1717.30.
Vi har gennem flere år haft et børnespringhold kl. 17.15-18.00.
Vores ønskelige tid har altid været fra kl. 17.00, men ved forhandling med et-hjulet cykler er vi nået frem til en tålelig
fordeling.
Et-hjulet cykler ønsker nu tiden i begge sale til kl. 18.00.
Herved opstår en konflikt.
Vi ønsker hjælp fra jer til at løse denne udfordring.
Med venlig hilsen
Lene Lyberg
Jægerspris Gymnastikforening
Jægerspris Unicyklister
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Helle Nikolajsen
Sendt: 21. marts 2020 14:53
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringssvar på Kignæshallen 16-18 om torsdagen
Høringssvar
Jægerspris cykelartister ønsker sig træningstid i hele Kignæshallen torsdag kl 16-18.
Vi har tidligere haft træningstid i hele hallen 16-17.30, har dog haft lånt den ene del af hallen til gymnastikafdelingen
17.15-17.30.
Da vores klub har udviklet sig meget positivt både angående antal af cykelister og forbedring af niveau, har dette
medført, at der er kommet flere cykelister på hold 2 ( fra 17-18).
Derfor har vi et meget stort behov for at få hele hallen i begge timer.
I øvrigt skulle vores antal af medlemmer give adgang til 5 sal timer i Hornsherred.
Med venlig hilsen
Helle Nikolajsen

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk

34/58

Kommentarer til høringssvar
Ballroom motion 2013
Fra: Leif Bjerring
Sendt: 20. april 2020 08:14
Til: Martin Hald; Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Re: Lokalefordeling 2020-2021 - udkast til politisk behandling
Hej
Hvor er vores tid på skolen i Herred (Ferslev) torsdag fra 19 til 22 blevet af.
Vi kan ikke se det af oversigten.
mvh.
Leif Bjerring
Ballroom Motion af 2013

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Kunstgræs
Ultimate og Rørbæk får tider på Kalveøen i weekenderne. FFB kan aftale ændret træningstider med foreningerne hvis
kampprogrammet kræver det.
Skibby IK og JIK har et samarbejde om ungdomsfodbolden på kunstgræsbanen i Skibby. Begge klubbers normering er
lagt sammen.
Kapaciteten på kunstgræsbanerne i Frederikssund er mindre end foreningernes behov. Det betyder at Frederikssund
Oaks som de forrige år kører til Slangerup for at få et brugbart kompromis.

Dalby banen
Ingen konflikter.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Skibby banen

Ingen kommentarer.

Slangerup banen

SOIF er reduceret i ansøgt tid, til fordel for Frederikssund Oaks kan have 1 træningsdag i Slangerup om ugen.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Frederikssund banerne (11mands th / 8mands tv)

Frederikssund Ultimate og FC Rørbæk tildeles søndagstider og koordinere med FIK/ORI om evt sammenfald af
kampaktiviteter. Frederikssund Oaks ønske om tirs/tors afvises og kompromis foreslåes så de får mandag i Slangerup
og onsdag i Frederikssund.

Kommentarer til færdige udkast
Ingen kommentarer til høringssvarene.
Ønsker til 2. runde
Ingen ønsker.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Svømmehaller
Denne sæsonfordeling fordeler for første gang i den nye svømmehal, som indvies i august 2020. Der er en politisk
rammebeslutning der definere at der er 47 timer/uge offentlig åben og at der er fleksible deling af faciliteten. Der er
offentlig adgang til saunaområdet i tidsrum hvor der er undervisning i wellnessbassinet.
Skolesvømning foregår alle hverdagen mellem 08:00-12:00. Foreninger og aftenskoler har adgang til wellnessbassinet
i hele dette tidsrum. Skolebørn har ikke adgang til saunaer.
Både foreninger og aftenskoler er orienteret om at de ikke kan tage flere medlemmer/kursister ind på holdene end
den eksisterende kapacitet tillader. Det skal være muligt i svømmehallens indkøringsfase, i tilfælde af force majeur at
flytte alle aktiviteter tilbage uden nogen lider økonomiske tab. Frederikssund Ny Svømmehals fulde kapacitet kan først
bruges pr. 1 januar 2021. I tilfælde af en midlertidig lukning af Frederikssund Ny Svømmehal i indkøringsfasen vil
svømmeklubber og aftenskoler få allokeret tid i den eksisterende svømmehal, samt varmtvandsbassinet på
Frederikssund Hospital op til nuværende antal timer(2019). Frederikssund Svømmeklub orientere om de ikke
belægger deres hold fuldt ud i opstartsfasen. Aftenskolerne har tilkendegivet at ønsker at udnytte den fulde
varmtvandskapacitet og dermed tager en risiko for at Frederikssund Kommune i force majeur kun kan godtgøre timer
svarende til 2019 niveau.
Det kommunale tilbud om pensionistsvømning fastholdes i samme tidsrum som i dag(tirsdag/fredag), med adgang til
træningsbassinet og børne- og øvelsesbassinet, samt saunaerne. Der kan foregå undervisning i wellnessbassinet
sideløbende.
Den tilgængelige primetime tid til foreningerne er steget fra 108 banetimer i den nuværende Frederikssund
Svømmehal til 144 banetimer. Alle baner er desuden 0,5 meter breder end i nuværende svømmehal, så der kan også
være flere medlemmer/bane fremadrettet.
Slangerup Svømmeklubs konkurrencehold har ansøgt om søndag formiddag, udenfor primetime normeringen.
Aftenskolerne får mulighed for at tilbyde mere varmtvandstid(se tabel 1)
Tabel 1 - Udvikling i varmtvandstider fra Frederikssund Hospital(2019) til Frederikssund Ny Svømmehal (2020)

FOF
Gigtskolen
Reumatikerforeningen

2019

2020

6,0
17,5
5,5

13,0
30,0
7,0

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Frederikssund Svømmehal
Træningsbassinet
(Bane 0 / Bane 1)

Frederikssund Tri har 2 baner man/ons i 3 timer.

Træningsbassinet
(Bane 2 / Bane 3)

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Træningsbassinet
(Bane 4 / Bane 5)

Træningsbassinet
(Bane 6 / Bane 7)

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Træningsbassinet
(Bane 8 / Bane 9)

Modstrømsbassin
Ingen konflikter. Kan kun benyttes af oplært instruktør/trænere fra foreninger.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Børne og Øvelsesbassin

Der er flyttet rundt på nogle ansøgninger. Kun Gigtskolens ansøgning tirsdag er afvist fordi det kommunale tilbud til
pensionistsvømning prioriteres først. Reumatikerne, Gigtskolen og FOF skal have tid i varmtvandsbassinerne for at
kunne erstatte deres tider på Frederikssund Hospital. De 3 aftenskoler har sammen med Aftenskolernes Samråd peget
på en alternativ fordeling der tilgodeser dem alle bedre. Disse rettelser er lavet i fordelingen. Ved en fejl/misforståelse
er FOFs ansøgning om tid onsdag fra 13:30-16:00 faldet ud i forhold til den udgave der var i høring. Den er lagt ind
igen og betyder at Gigtskolen ikke kan få deres ekstra ønske om tid fra 13:30-14:30 opfyldt.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Wellnessbassin

Aftenskolerne har en del konfliktende ønsker internt, der løses bedst med dialog. Frederikssund Svømmeklub ønsker
at lave varmtvandsaktiviteter for sensitive børn, vandskrækshold og babysvømning 1 aften/uge. De 3 aftenskoler har
sammen med Aftenskolernes Samråd peget på en alternativ fordeling der tilgodeser dem alle bedre. Disse rettelser er
lavet i fordelingen.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Skolen ved Kæret (Varmtvandsbassin)
Der er konfliktende ønsker om vandtid mellem Gigtskolen og FOF lørdag. Nedenstående kompromis foreslåes. Der er
fortsat ledige tider at søge.

Høringssvar for svømmehallen i Frederikssund
Reumatikerforeningen
Fra: Jens Timm
Sendt: 21. marts 2020 09:59
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Sæsonfordeling 2020-2021
Høringssvar vedr. sæsonfordeling af kommunale idrætsanlæg.
Vedr. Svømmehaller.
Tak for et godt oplæg. Reumatikerforeningen har i øjeblikket aktiviteter fordelt over to dage - tirsdag og torsdag - på
Frederikssund Sygehus, hvor vi har været i over tyve år med stor tilfredshed. Flytning til den nye svømmehals
wellness afdeling er selvfølgelig forståligt, ud fra den samlede økonomiske kalkule.
Oplægget til sæsonfordeling samler Reumatikerforeningens aktiviteter til én dag, nemlig onsdag. Det er helt
udmærket, dog med den bemærkning at sluttidspunktet for det sidste hold, ikke er tilfredsstillende for vores
deltagere, som er ældre og handikappede, og derfor ikke gerne vil ud i de mørke vinteraftner. Jeg håber dog vi kan
finde en løsning på dette problem.
Venlig hilsen
Jens Timm Jensen
Reumatikerforeningen

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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FOF Frederikssund
Fra: Ole Nørskov-Nielsen
Sendt: 21. marts 2020 22:17
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringssvar lokale tildeling
Prioritet: Høj

Høringssvar fra FOF Frederikssund (FOF) vedr. tildeling af lokaler
Frederikssund ny svømmehal.
Det har været FOF’s opfattelse, at aktiviteter som flyttes til Frederikssund ny svømmehal, i størst mulige omfang, ville
blive afholdt på samme tider og i samme udstrækning som på Frederikssund hospital.
Ved gennemgang af lokaletildelingen, Frederikssund ny svømmehal, kan FOF imidlertid konstatere, at ingen af vores
ønsker er blevet i mødekommet
FOF har gennem de seneste mange år haft 4 hold varmvandstræning på Frederikssund hospital på mandage fra kl.
15.00 til kl. 17.30Vi har for sæson 2020/21 ansøgt de samme tider i wellnessbassin, alternativt i børne- og
øvelsesbassin i Frederikssund nye svømmehal. Dette er ikke blevet tilgodeset hvilket vi er meget ærgerlige over, da
vores deltagere er ældre og personer med handicap er det utrolig vigtigt både for os og dem at der er kontinuitet i de
træningstilbud vi tilbyder dem.
Forslag: FOF er enige med Gigtskolen om at bytte således at FOF tildeles tiden i børne- og øvelsesbassin mandag kl.
12.00 – 14.00 og wellnessbassinet mandag kl. 14.00 – 16.00. Gigtskolen overtager den tid vi er tildelt i
wellnessbassinet tirsdag 13.30 – 16.30.
FOF frafalder den tid vi har ansøgt i wellnessbassinet onsdag 16.00 – 20.30, i konflikt med reumatikerforeningen.
Gigtskolen
Kære Martin
Hermed Gigtskolens høringssvar til fordelingen af bassintider.
Vi har været i dialog med Ole Nørskov-Nielsen og har lavet følgende aftale:
Gigtskolen videregiver følgende tider til FOF:
Børne- og øvelsesbassin mandag kl. 12.00 – 14.00
Wellnessbassinet mandag kl. 14.00 – 16.00
FOF videregiver følgende tider til Gigtskolen:
Wellnessbassinet tirsdag kl. 13.30 – 16.30.
Gigtskolen vil meget gerne benytte Wellnessbassinet tirsdag allerede fra kl. 12.30, hvor der ser ud til at være ledigt.
Vores nuværende hold på Frederikssund Hospital starter nemlig allerede kl. 12.00.
Gigtskolen vil gerne ansøge om en ekstra time om onsdagen (13.30-14.30) i forlængelse af den tid vi har fået tildelt.
Hermed vil vi til glæde for både deltagere og underviser kunne fortsætte flere af de hold vi på nuværende tidspunkt
hat på Frederikssund Hospital.
Gigtskolen vil gerne afbooke tiden i børne og øvelsesbasinnet fredag 14.00-15.00.
Herudover takker vi ja til de tider vi er blevet tildelt ifølge høringsmaterialet.
Med venlig hilsen
Lotte Scharbau
Kommunikations- og marketingsansvarlig
Kursuskoordinator
Frederikssund Svømmeklub – svar på hvilke holde svømmeklubben afvikler i wellnessbassinet.
Fra: Kenneth Nilsson
Sendt: 12. marts 2020 23:36
Til: Laust Michaelsen; Jesper Grøndal
Cc: Martin Hald
Emne: Sv: Varmtvandsbassin
Hej alle.
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Den var strandet i min mail.
Jeg påtænker hold der kan være en vis "tabu" omkring som: børn forsigtig og aquafobi hold.
Holdtyper hvor medlemmerne gerne vil være lidt isoleret fra øvrige omgivelser, da de har haft udfordringer nok og
helst ikke vil være for meget til skue.
På den måde er det lettere for træneren og medlemmet at få skabt kontakt og tillid.
Der vil også være mulighed for babyhold som kræver mere inklusion som feks. flygtninge. Det har været efterspurgt.
Hen ad vejen er det naturligvis planen at flytte alle grupper ind på almene hold så de kan integreres som en naturlig
del af processen.
Det har dog været nødvendigt at finde et sted at starte og det giver wellness en god mulighed for.
Med venlig hilsen / Best regards
Kenneth Nilsson
Svømmeleder
Kommentarer til færdige udkast
Reumatikerforeningen
Kultur og Fritid
Hej Martin
Tak for udkastet. Set fra min stol er der jo ikke sket nogen ændring siden det første udkast, og der har for så videt
heller ikke været nogen kommunikation, hverken via telefon eller mail, om det problem jeg rejste i mit første
høringsudkast.
Jeg kan presse vores undervisning sammen i et tidsrum fra kl 13.30 til kl 19.30 under forudsætning vi kan få adgang
til omklædning før den berammede bassintid. Det forudsætter at jeg har to undervisere, og ingen holder pause
undervejs i de 2x4 lektioner. 19.30 er dog stadig en time for sent for vores deltagergruppe af ældre og handicappede
deltagere.
I forhold til vores nuværende forhold på hospitalet er der altså tale om en forringelse - vi er stillet i udsigt at det er på
identiske vilkår vi skulle rykke. Jeg vil forslå at du taler med gitskolen om at rykke en enkelt time fra onsdag til fredag
- så er problemet løst. Eller hvis du kan rykke med Team 2010 og så rykke halvdelen af mine hold over til torsdag
med tidligere starttidspunkt. Frederikssund idrætsanlæg kan så rykke over på onsdagen.
Hvis de nuværende sluttidspunkter fastholdes må jeg se i øjnene at mit sidste hold om onsdagen bliver meget tyndt
når vi når nov/dec. og det er ikke tilfredsstillende.
Hilsen
Jens Timm
Reumatikerforeningen Frederikssund

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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FOF – Kultur og Fritid vedkender sig fejlen/misforståelsen og har rettet det i udkastet.
Frederikssund kommune Kultur og fritidsforvaltning.
Ved. Lokalefordeling.
Jeg er meget overrasket over den senest tilsendte oversigt over lokalefordeling af tider i svømmehallen.
I oversigten udsendt den 9. marts, forud for høringssvarfristen, var FOF Frederikssund tildelt tider i Børne- og
øvelsesbassin onsdag kl.13.30 til 16.00, en tildeling som ikke var i konflikt med andre ansøgere.
Det er derfor en stor overraskelse for mig, at denne tid i oversigten udsendt 19. april pludselig er tildelt til Gigtskolen.
FOF har ikke været i dialog med gigtskolen angående denne tid, og har derfor planlagt at anvende denne til til
aktiviteter. Af FOF’s høreringssvar, sendt den 21. marts, fremgår det, at FOF Frederikssund, i enighed med gigtskolen,
har byttet tider mellem mandag og tirsdag. I vores høringssvar har vi ligeledes afstået den ansøgte tid onsdag 16.00
til 20.30 til reumatikerforeneingen idet vi anså det for mere sandsynligt at vi kunne anvende den tidligere onsdags tid.
Med tildelingen til Gigtskolen vil deres aktiviter omfatte 33 timer i stedet for de i tabel 1 oplyste 31 timer. Dette svarer
til en øgning af aktiviteterne for Gigtskolen på 89%. Til sammenligning er FOF Frederikssund øget fra 8,25 timer i
2019-20 til 10,5 timer i den nye lokale tildeling, hvilket kun er en øgning af aktiviteten på 27%.
Jeg kan derfor ikke se dette som anden end en voldsom skævvridning af balancen mellem de foreninger som flytter
aktiviteterne fra sygehuset til Frederikssund nye svømmehal.
Jeg ved bede kultur og fritid redegøre for ændringen i lokalefordelingen og ønsker, at der ved den politiske
behandling i folkeoplysningsudvalget tages initiativ til at rette op på denne skævvridning. Jeg forventer at FOF igen
kan tildeles tiden onsdag mellem 13.30 og 16.00.
De bedste hilsner
Ole Nørskov-Nielsen
FOF Frederikssund

Ønsker til 2. runde
Gigtskolen – Frederikssund Ny Svømmehal – Børne- og Øvelsesbassin – onsdag – 13:30-14:30 – Kan ikke opfyldes.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Slangerup Svømmehal(træningsbassin)
Slangerup Svømmeklub har fået lagt 2 haltimer(12 banetimer) lagt til deres normering til talenttræning. Fordelingen
er identisk med forrige sæson.

Slangerup Svømmehal(varmtvandsbassin)

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Høringssvar for svømmehallen i Slangerup
Slangerup FamilieSvøm
Høringssvar vedr. tildeling af hal tid til Slangerup svømmehal.
I sæsonen 20/21 er vi i Slangerup Familie Svøm, blevet tildelt 20 banetimer ud fra vores medlemstal. Dette svare til
minimum 3 haltimer i Slangerup Svømmehal i primær svømmetid.
Vi har derfor søgt vandtid i Slangerup svømmehal torsdag fra 15.00-19.00 i både det lille og store bassin. Dette burde
vi være berettiget til ifølge vores medlemstal. Dog er vi kun blevet tildelt tiden fra 15.00-18.00, idet at tiden fra 18.0019.00 er blevet givet til Slangerup Svømmeklub, til fordel for udvikling af talenter.
Der er tidligere blevet lagt op til, den nye svømmehal i Frederikssund vil give mere tid til ”alle”. Det bør derfor være
muligt at flytte talentsvømning til Frederikssund svømmehal, som derved vil åbne op for mere tid i Slangerup
svømmehal torsdag aften, i forlængelse af vores nuværende undervisning. Vi bør derfor som minimum få tildelt
svømmetid i det lille bassin fra 18.00-19.00 og halvdelen af det store bassin fra 18.00-19.00. Da halvdelen af det
store bassin i dag, ikke udnyttes af talenterne, men af A6. Kan dette ikke imødekommes, bør det være muligt at finde
tid til os i det lille bassin fra 18.00-20.00 torsdag aften, da tiden i det lille bassin ikke anvendes til talentsvømning.
Mvh Slangerup Familie Svøm’s bestyrelse
AOF Nordsjælland
Fra: Hanne Blom
Sendt: 23. marts 2020 10:32
Til: Martin Hald; Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: SV: Sæsonfordeling 2020-2021 - udkast i høring svarfrist d. 22 marts
Hej Martin,
Som de tidligere år ønsker vi svømmehal til handicap undervisning ved Jeanett Ryberg
Tirsdage kl. 13.30 – 15.00 fra primo sep. Til ultimo april md.
Jeg forstår ikke hvorfor bookingen er ændret fra 12.00 – 13.30
Med venlig hilsen
Hanne M. Blom
Skoleleder
AOF Nordsjælland
Kommentarer til færdige udkast
Fra: svommeleder@slsk.dk
Sendt: 20. april 2020 10:41
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Hørringssvar vedr. slangerup Svømmeklub
Vedr. Familiesvøms høringssvar tillader vi os hermed at knytte et par enkelte kommentarer.
Tiden fra kl. 18.00 bliver i høj grad brugt på talentudvikling og hele basinet. Vi er A6, vi er klar over det for mange
uforstående virker som om det er to forskellige klubber, det er meget langt fra virkeligheden. A6 er Slangerup
svømmeklub.
Vores børnehold er nederste trin i vores talentudviklingsprogram, torsdagstiden bliver brugt på dette og netop her er
vores talenter med på disse træningspas, så overgangen til den øgede træning bliver i børnehøjde og er indbydende
og ikke afskrækkende. Det er vigtigt at have nogle at se op til, kopiere og derfor er der også større svømmere med,
både i vandet og ikke mindst på kanten, en del af vores program er at vores større svømmere på skift giver timer til
hjælp til talentarbejdet.
Det er børn fra +6 år der bruger torsdagstiden og vi kører i forvejen på sen tid til dem, inden de er hjemme og i seng
er klokken nemt 20.00 og der er skole dagen efter og for nogle af de større børnesvømmere også et morgenpas kl.
05.00 næste morgen.
Vores voksne hold kommer først i vandet efter kl. 20.00.
Med Svømmehilsner, Laila Holmskov
Svømmeleder Slangerup Svømmeklub
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Foreningshuse
Valhal

Pedersholm
Én konflikt mellem LOF/FOF i lokale S63 på Pedersholm. Brugerrådet har fundet et kompromis.

Fra venstre 1.23 og 1.05

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Fra venstre S09 og S11

S13 og S 41

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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S51 og S63

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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S75

Viking Auto havde glemt at ansøge om tider rettidigt. Der er ingen konfliktende ønsker og derfor lagt ind i udkastet.

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Skibby Fritidscenter
Ingen konflikter.

Gymnastiksalen

Daglig stuen/Køkken

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk

55/58

Fra venstre Lokale 2 , Lokale 3 og Lokale 4

Rytterskolen(store rum)

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Græse Gammel Skole

Høringssvar for foreningshuse
FOF Frederikssund
Fra: Ole Nørskov-Nielsen
Sendt: 21. marts 2020 22:17
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse) <kulturogfritid@frederikssund.dk>
Emne: Høringssvar lokale tildeling
Prioritet: Høj

Høringssvar fra FOF Frederikssund (FOF) vedr. tildeling af lokaler
Pedersholm Sal S63
FOF har aftalt med LOF Frederikssund, Joakim Soya, at FOF flytter tiden fra onsdag 09.00 til 12.30 til torsdag
09.00 til 12.30 frem til 25. marts 2021
Vi håber på en snarlig afklaring idet arbejdet med at forberede sæsonens program herunder aftale med
instruktører er i fuld gang.
Med venlig hilsen

Ole Nørskov-Nielsen
FOF Frederikssund

Kommentarer til færdige udkast
Viking Auto
Fra: Kenneth Bebe
Sendt: 20. april 2020 22:09
Til: Kultur og fritid (Funktionspostkasse)
Emne: Lokalefordeling til Viking Auto Sport.
Kære Kultur og fritid.
På grund af en misforståelse i vores bestyrelse har vi ikke indsendt ansøgning om tildeling af lokale.
Vi har gennem de sidste mange år fået tildelt S75 tirsdage kl. 19.30-22.00. Hvis det er muligt ønsker vi at fortsætte
med dette.
Vi beklager naturligvis de gener det medfører ikke at overholde fristen.
De bedste hilsner
Kenneth Bebe, Formand for Viking Auto Sport
Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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Ældresagen Skibby – Rettelse Lavet.
Fra: Kirsten Børregaard Nørskov
Sendt: 20. april 2020 11:25
Til: Lene Jensen
Emne: Ændring af lokalebestilling fra 1. august 2020
Hej Lene
Jeg har bestilt gymnastiksalen på mandage kl. 15.00 - 16.30 til Let motion, fra 9. september 2020 til 12. april 2021.
Min underviser har ønsket at ændre denne tid til tirsdage i stedet. Det kan jeg se på Egon at det kan lade sig gøre.
Kan du rette dette? jeg har forsøgt, men det kan jeg ikke.
Kh
Kirsten

Har man kommentarer til udkastet som ikke beskrevet i høringssvaret kan de sendes
inden d. 20 april til kulturogfritid@frederikssund.dk
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