Sekretariatet for Valby Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Valby Lokaludvalgs Høringssvar på Kultur- og
Fritidspolitik 2020-2023
Valby Lokaludvalg har med interesse læst udkastet
til den nye Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023.

1. september 2019
Sagsnummer
2019-0212739
Dokumentnummer
2019-0212739-4

Vi finder det positivt, at man vægter en særlig
indsats for at børn møder kulturtilbud og får
mulighed for at udforske/udfolde egne evner.
Vi finder det også positivt, at man ser
vigtigheden i at styrke de store
kulturinstitutioner i byen, herunder samarbejdet
med ikke-kommunale aktører. Ligeledes ser vi
positivt på
vigtigheden af en elite på idrættens område (vi
bemærker at forudsætningen for en elite er en
bredde).
Vi havde håbet på en mere offensiv strategi
omkring den demografiske udvikling i byen, hvor vi
mangler konkrete mål for, hvad man vil med hensyn
til udvikling af
kultur- og fritidstilbud. Der er desuden allerede
i dag et stort efterslæb på området, hvis man
sammenligner med andre kommuner, og et behov for
målrettet handling, hvis der skal rettes op på
det.
Vi så således gerne konkrete mål for udbygning af
musikskole- og kulturskoletilbud i København,
herunder særligt i Valby med henblik på at imødegå
den store befolkningstilvækst i
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bydelen med konkrete tiltag.
Ligeledes ser vi det som positivt, at man vil
kortlægge adfærd blandt unge der deltager i
kultur, idræts- og foreningslivet. Vi efterlyser i
den forbindelse, at man også kortlægger de
aktuelle behov og omfanget af ventelister.
For os fremstår en stor del af problematikken dog
temmelig entydig i mangel på helårsfaciliteter,
der for f.eks. en idrætsklub som Hellas betyder
stort frafald hvert år.
På samme måde er afstand et problem i forhold til
musikskoletilbud. Mangel på tidssvarende
faciliteter er således et generelt problem, som vi
gerne så mere konkret adresseret.
Ud over fokus på faciliteter efterlyser vi i
Kultur- og Fritidspolitikken en strategi for
fastholdelse og understøttelse af de frivillige,
så det også fremover er muligt at rekruttere og
fastholde de ildsjæle, der bærer en stor del af
kultur- og fritidslivet. Det skal være attraktivt
at være frivillig i Københavns Kommune.
I Lokaludvalget så vi gerne fokus på Valby
Idrætspark, som især i lyset af tankerne om at
København også skal dyrke eliteidræt er en oplagt
facilitet at udvikle/modernisere.
Vi ser gerne, at man har konkrete mål på og for
området. Vi henviser her til Fornyet Vision for
Valby Idrætspark, som Valby Lokaludvalg på opdrag
fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet i
samarbejde med aktørerne i området.
Vi undrer os over, at ældre og tilbud til disse
ikke er nævnt i forslaget. Lokaludvalget finder
det vigtigt, at en kultur- og fritids politik også
har alsidige og gode betalbare tilbud til vores
ældre medborgere.
I den sammenhæng finder vi det positivt, at man
vil arbejde for en øget udnyttelse af kommunens
bygninger, således at de kan komme til glæde og
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gavn for alle.
Venlig hilsen
Jens Juul
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg
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