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EnergiCenter 
Voldparken

Voldparken Skole bliver til

dynamisk kraftcenter

Visionen fra 2008 er kommet videre
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Visionen er at skabe et forsamlingssted på Vold
parken Skole for områdets borgere ved at tilbyde 
fysiske og organisatoriske rammer for aktiviteter 
inden for kultur, sundhed og idræt. 

EnergiCenter Voldparken skal skabe nye traditio
ner for aktiviteter samt bidrage positivt til byde
lens identitet og selvforståelse.

Herudover skal EnergiCenter Voldparken fungere 
som bindeleddet mellem bydelens forskellige 
områder.

Samtidig indebærer visionen, at de mange ak
tiviteter, som er igangsat i området af Område
fornyelse Husum, kan videreføres i organiserede 
rammer.

Hvad er det vi vil?
EnergiCenter Voldparken vil genanvende den 
nedlagte skoles faciliteter til en række formål in
den for kultur, sundhed og idræt.

Lokale foreninger og virksomheder, der har ak
tiviteter på EnergiCenter Voldparken, skal sam
tidig være medlem af Foreningen EnergiCenter 
Voldparken. Dette giver en unik mulighed for at 
samle aktiviteter på kryds og tværs af forenin
gernes formål for derigennem at skabe sociale 
netværk og synergi. 

Foreningen EnergiCenter Voldparken skal ikke i 
sig selv drive aktiviteter, som i forvejen drives af 
de lokale foreninger. EnergiCenter Voldparken 
skal således ikke konkurrere med de eksiste
rende foreninger om medlemmerne, men i stedet 
hjælpe og understøtte lokale initiativer, forestå 
overordnede aktiviteter som f. eks. driftsstøtte, 
vidensdeling og uddannelse for ledere og træ
nere, samt arrangere sociale begivenheder mm.

Visionen for Energi
Center Voldparken inde
bærer, at aktiviteterne 
skal bygges på et sundt 
økonomisk fundament. 
Ved at etablere en støtte 
i form af en social
økonomisk virksomhed 
sikres aktiviteternes le
vedygtighed i fremtiden. 

Vision:

bevægelse

sundhed

integration

lokal forankring

EnergiCenter
Voldparken
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Som udgangspunkt samles eksisterende bru
gere af faciliteterne på Voldparken Skole, men 
også nye foreninger er velkomne i Foreningen 
EnergiCenter Voldparken.

Hvem kan være med?
Alle som har en aktivitet – eller ide om aktivitet 
– kan blive medlem af Foreningen EnergiCenter 
Voldparken og derigennem få hjælp og støtte til 
stiftelse og drift af aktiviteter. For at kunne mod
tage dette er det dog et krav, at der står frivillige 
bag, som er interesserede i at drive aktiviteten. 

Hvilke aktiviteter kommer vi til at tilbyde?
EnergiCenter Voldparken skal være et åbent 
sted, hvor en bred vifte af aktiviteter kan foregå. 

Aktiviteterne kan både være organiseret i forenin
ger eller forblive uorganiseret. Det vil sige tilbud til 
alle.

fri sport

gratis sport

bevægelse
uorganiseret 

idræt

kommerciel 
sport

organiseret 
idræt

teater

musik

kultur
undervisning

forsamlinger
og fester

forenings
aktiviteter

sundhed

helse og 
livskvalitet

ernæring 
og kost

forebyggelse

undervisning
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 En bred vifte af 

aktiviteter
Uorganiserede aktiviteter
En række aktiviteter vil blive stillet til rådighed 
for alle borgere i området, herunder borgercafe, 
udendørs motionsaktiviteter, legepladser og 
omklædningsfaciliteter for individuelle aktiviteter 
som løbetræning el lign. 

Organiserede aktiviteter 
Nye og eksisterende foreninger som enten alle
rede er eller påtænker at flytte ind på EnergiCen
ter Voldparken. Herunder sportsklubber, spej
dere, beboerforeninger, kulturforeninger osv.

Paraplyaktiviteter som er sat i gang direkte af 
Foreningen EnergiCenter Volparken og som tilby
des alle foreningens medlemmer, herunder støt
tefunktioner til foreningsdrift (medlemsregistrering, 
kontingentopkrævning mv.), fælles vintermotion, 
uddannelse og vidensdeling for ledere og træ
nere, sociale aktiviteter (banko, julefester etc.). 

Herudover vil der blive etableret fitnesscenter, 
som vil blive stillet til rådighed for foreningens 
medlemmer på foreningsvilkår.

Indtægtsgivende aktiviteter som bliver det 
økonomiske grundlag for de andre aktiviteter. 
Disse aktiviteter bliver drevet på rent forretnings
mæssige vilkår, og kan bl.a. omfatte 

• Driftsoverenskomst og forpagtning af insti
tutionskøkken

• Driftsopgaver over for Københavns Kom
mune

• Levering af sundhedspakker til børn i udflyt
terbørnehaven

• Andre aktiviteter som kan bidrage økono
misk til Foreningen EnergiCenter Voldpar
kens andre aktiviteter.

EnergiCenter Voldpar
ken skal være et åbent 
sted, hvor en bred 
vifte af aktiviteter kan 
foregå. 

Aktiviteterne kan både 
være organiseret i 
foreninger eller forblive 
uorganiseret. Det vil 
sige tilbud til alle.

Sundhedspakke  
– hvad er det? 

Københavns Kommune har 
valgt at have fokus på aktive 
børnehavebørn. I forbindelse 

med at Den socialøkonomiske 
virksomhed ECV skal levere 

frokost til børnehavebørnene, 
kan der udvikles en egentlig 

sundhedspakke, hvor virksom
hedens mange kompetencer og 

partnerskaber kan bidrage til 
en pakke indeholdende bl.a. 
sund kost og kostvejledning, 

madværksted, samt idræt 
og motion – alt sammen 

leveret i børnehøjde.
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De eksisterende klasselokaler danner ram
men om aktiviteter, hvor der er behov for mindre 
lokaler uden omklædning. Det kan f. eks. være 
dans, musik, gymnastik, foredrag eller andre ak
tiviteter.

Foreninger kan endvidere etablere sig med 
egentlige klublokaler, såfremt de har naturlig til
knytning til centrets faciliteter og området.

De 3 gymnastiksale
I de 3 sale kan der afvikles aktiviteter som, bad
minton, foredrag, mindre boldspil, kampsport, 
større forsamlinger, udstillinger, optræden, film
forevisninger etc.

Indendørs løbebane langs stor sal
Denne facilitet er allerede udlånt til de lokale 
spejdere, som med denne placering har direkte 
adgang til det store og spændende udendørs 
område lige uden for døren.

Utterslev Mose og Vestvolden
Med sin beliggenhed tilbyder EnergiCenter Vold
parken ubegrænsede muligheder for at inddrage 
de unikke rekreative områder i Utterslev Mose 
og Vestvolden. De bygningsmæssige faciliteter 
kan her fungere som udgangspunkt til at inddra
ge omgivelserne i form af at stille omklædnings 
depot eller teorilokaler til rådighed. 

Ud til mosen placeres et naturcenter, hvor bl.a. 
folkeskoler og børnehaver  også fra andre kom
muner  kan komme og lære om flora og fauna i 
en mose af denne størrelse.

I forbindelse med etableringen af udflytterbørne
haven etableres også forskellige udendørs lege
områder. Disse faciliteter vil også kunne indgå 
i EnergiCenter Voldparken, når institutionen er 
lukket. Der vil eventuelt kunne etableres en be
mandet legeplads til stor glæde for børn og for
ældre i området.

 Hvad er vores

faciliteter?
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hal set fra Åkandevej
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Ny opvisningshal
I tilknytning til de eksisterende rammer er det 
visionen at opføre en ny opvisningshal. 

Hallen tænkes placeret enten som erstatning for 
den største af de 3 sale eller placeret på arealet 
mod Vestvolden. 

Det bliver bydelens naturlige lokale forsamlings
sted, hvor koncerter, teater, sportsbegivenheder, 
opvisninger, byfester, jule og loppemarkeder og 
meget andet foregår.

Hallen opfylder det mangeårige ønske om et 
sted, hvor lokale idræts og kulturforeninger kan 
afvikle større arrangementer.



Hvor langt er vi?
Da Voldparken Skole stod tom efter skoleforliget 
i 2008 fødtes ideen blandt nogle af områdets 
borgere til at omdanne skolen til et aktivitetscen
ter til gavn for lokalområdet. 

Med støtte fra BrønshøjHusum Lokaludvalg fik 
initiativtagerne Boligforeningen AAB afd. 38 og 
Håndboldklubben IF Stadion udarbejdet ideen 
om at udvikle skolen til at indeholde EnergiCen
ter Voldparken – et dynamisk kraftcenter for 
sundhed og bevægelse.

Formel etablering
Foreningen EnergiCenter Voldparken stiftes 
23.juni 2009. 

Foreningens formål er ”at fremme etableringen 
af samt efterfølgende drift af projektet Energi
Center Voldparken helt eller delvis.”

I 2009 besluttede Københavns Kommune, at 
igangsætte Områdefornyelse Husum og efterføl
gende godkende Kvartersplanen, hvor Energi
Center Voldparken er et prioriteret kerneprojekt.

Områdefornyelsen har siden da arbejdet mål
rettet og effektivt på at inddrage borgerne og 
danne brugernetværk i forbindelse med Energi
Center Voldparken.

I Københavns Kommunes Budget 2010 blev der 
afsat midler til etablering af udflytterbørnehave 
samt sundhedshus på Voldparken Skole. Udflyt
terbørnehaven til 460 børn er fuldt udbygget 1. 
oktober 2011. Planerne om sundhedshus er ef
terfølgende skrinlagt.

Fase 1

7
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Ultimo 2010: Indflytning af Områdefornyelse 
Husum i lokaler i EnergiCenter Voldparken.

Etablering af Den Socialøkonomiske Virksom
hed ECV. 

Stiftelsesprocedurer
Beslutning samt opbygning af organisation. 

Rekruttering af bestyrelse. 

Fysisk etablering

Beslutning omkring dividendeforhold. 

Borgerinddragelse. 
Udarbejdelse af helhedsplan for EnergiCenter 
Voldparken. 

 

Igangsætning af leverancer
Igangsætning af driftsoverenskomster med  
Københavns Kommune på områder med 
forpagtning af institutionskøkken samt 
vedligeholdelses arbejder. 

Overtagelse af ansvaret for borgerinddra
gelsen, som Områdefornyelse Husum hidtil har 
stået for. 

Opførelse af opvisningshal i forbindelse med 
øvrige fysiske faciliteter.

 

Eksport af ideen bag EnergiCenter Voldparken 
til omverdenen.

Opstart af forretningsmæssige og folkeoply
sende aktiviteter uden for EnergiCenter Vold
parken. 

Her er vi nu

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5



Hvad er helheds planen for EnergiCenter Voldparken? 

Københavns Kommune har i Budget 2011 støttet udarbej
delsen af en helhedsplan for EnergiCenter Voldparken.

Helhedsplanen skal afdække følgende forhold:

• Juridiske aspekter omkring stiftelse og drift.
• Koordineret administration af flere forvaltningers  

anvendelse og tilstedeværelse på Voldparken Skole
• Undersøgelse af muligheder for at opføre yderligere  

faciliteter – herunder opvisningshal
• Forslag til fundraising 

Københavns 
Kommune afsatte 

midler i Budget 2011 til at 
få udarbejdet en helhedsplan 
for EnergiCenter Voldparken, 
hvilket er en stor håndsrækning 
til den fulde realisering af vi-
sionen om EnergiCenter 

Voldparken.
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EnergiCenter Voldparken er juridisk bygget op 
som to selvstændigt juridiske enheder.

Den almennyttige og folkeoplysende forening, 
Foreningen EnergiCenter Voldparken samt 
den erhvervsdrivende fond, Den Socialøkono-
miske Virksomhed ECV.

Foreningen EnergiCenter Voldparken har ansva
ret for at tilbyde centrets brugere støttefaciliteter, 
økonomisk og praktisk bistand på et ikke er
hvervsmæssigt grundlag. Foreningen opererer i 
”fronten” og er den synlige organisation over for 
brugerne.

Den Socialøkonomiske Virksomhed ECV drives 
på markedsvilkår og har som formål at give di
vidende til Foreningen EnergiCenter Voldparken 
af et eventuelt overskud. Yderligere overskud 
geninvesteres i virksomhedens nuværende eller 
kommende forretningsområder samt i virksom
hedens omdømme.

 Hvordan er vores 

forretningsmodel?

Den socialøkonomiske virksomhed ECV

Fond

Bestyrelse

Direktion

Partnerskaber

Medarbejdere

Foreningen EnergiCenter Voldparken

Brugerforum

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere
Faciliteter

Leverancer Aktiviteter
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Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed er ikke en 
egen selskabs eller virksomhedsform, og kan 
som følge deraf drives som en hvilken som 
helst form for selskab, fond eller forening.

Det som kendetegner en socialøkonomisk 
virksomhed er, at flere forhold skal være 
opfyldt:

• Virksomheden skal fungere på 
markedsmæssige vilkår

• Virksomheden skal arbejde efter et socialt, 
sundheds eller miljømæssigt formål

• Overskud skal geninvesteres i formålet

• Virksomheden bygger på partnerskaber. 
Det kan være samarbejdspartnere, 
modtagere af overskud, myndig heder, 
eller andre virksomheder, som ønsker at 
have en tilknytning.

• Virksomheden skal have lokal forankring

• Brugerdrevne og innovative organisa tions 
former og virksomhedsideer.
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 Hvor kommer

pengene fra?
Hvem støtter EnergiCenter Voldparken 
økonomisk?
EnergiCenter Voldparken har indtil videre opnået 
støtte fra BrønshøjHusum Lokaludvalg samt 
Københavns Kommune og Områdefornyelse  
Husum. 

Den Socialøkonomiske Virksomhed ECV funge
rer på markedsmæssige vilkår, men vil ud over 
et eget overskud hente penge fra traditionel 
fundraising. 

Foreningen EnergiCenter Voldparkens aktiviteter 
finansieres dels ved overskuddet fra Den Social
økonomiske Virksomhed ECV og dels ved andre 
midler fra traditionelle former for finansiering af 
almennyttige og folkeoplysende foreninger her
under lokalerefusioner, fonde, støtteordninger 
mv.
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 Hvem er vores

partnere?
Brønshøj-Husum Lokaludvalg var de første til 
at støtte ideen om EnergiCenter Voldparken og 
finansierede visionspapiret EnergiCenter Voldpar-
ken – et dynamisk kraftcenter for motion og sund-
hed af 31.december 2008.

I dag er EnergiCenter Voldparken en væsentlig 
del af interesseområdet for BrønshøjHusum Lo
kaludvalg med deraf følgende tæt samarbejde. 

Områdefornyelse Husum er en væsentlig 
samarbejdspartner for EnergiCenter Voldparken, 
der står som den ene af 3 søjler i Områdefor
nyelsens kvarterplan. Derfor er det naturligt, at 
Områdefornyelsen står for den primære indsats 
omkring opbygningen af borgerinddragelsen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Køben-
havns Kommune har med etableringen af den 
midler tidige udflytterbørnehave skrevet sig ind 
som endnu en naturlig partner for EnergiCenter 
Voldparken. Dels vil samplaceringen give mange 
forretningsmæssige muligheder og dels vil man
ge af de faciliteter, som børnehaven etablerer, 
kunne anvendes af EnergiCenter Voldparken.

Herudover har EnergiCenter Voldparken generelt 
et tæt og frugtbart samarbejde med Køben-
havns Kommunes andre forvaltninger. 

DGI Storkøbenhavn er en vigtig samarbejds
partner for EnergiCenter Voldparken, og bidrager 
med kvalificeret sparring.

 

brønshøj-husum lokaludvalg
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EnergiCenter Voldparken er visionen om at 
omdanne den nedlagte Voldparkens skole til et 
dynamisk kraftcenter. Visionen blev formuleret 
og visualiseret i 2008 og kan ses på  
www.Voldparken.info.

Den efterfølgende proces med at kvalifi
cere og realisere visionen kan læses på 
www.2700Lokaludvalg.dk under Projekter/
EnergiCenter Voldparken.

Samarbejdet med Områdefornyelse Husum 
om at konkretisere visionen kan følges på 
www.2700Husum.dk.

TINGBJERG

BRØNSHØJ

HUSUM

 Hvor kan man 

læse mere?



EnergiCenter 
Voldparken

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj


