
  

Borgermøde om multifunktionelt klubhus i Tingbjerg 
den 19. november 2016 på Terrasserne 40 – Referat 
 
Mødet var arrangeret af Lokaludvalget i samarbejde med Copenhagen Cricket Club.  
Sheikh Mohammed bød velkommen og præsenterer de tilstedeværende 
lokaludvalgsmedlemmer samt arkitekterne Peter Holst og Jakob With.  
 
Præsentation af projektforslag 
Jakob With præsenterede ideerne om en ny cricketbane, et klubhus og øvrige sportsfaciliteter. 
Tanken er, at idrætsparken i Tingbjerg kunne blive til meget mere end fodboldbaneområde. 
Forslaget går ud på at åbne idrætsparken op imod Terasserne gennem de åbninger, gennem 
kollegiet, som i øjeblikket er temmelig ’tilstoppet’. Det er ønsket at et nyt klubhus skal stikke ind i 
gennem boligområdet og forbinde en ny cricketbane og Terasserne.  
 
Mødet er lavet for at få ideer til, hvad et nyt klubhus skal bruges til og hvilke funktioner man 
ønsker sig i området. Det gælder både ønsker til sport og bevægelse for folk i alle aldre og på 
alle niveauer, og ideer til sociale aktiviteter, som kunne ske i idrætspark og klubhus. 
 
Projektforslaget, som er udarbejdet for Cricketklubben, kan ses på www.2700lokaludvalg.dk.  
 
Gruppearbejde  
Fem grupper arbejdede med at udvikle ideer til sportslig og social brug af stedet. Ideerne blev 
placeret på et stort kort over banen og klubhuset. Opsamlende kom følgende tilbagemeldinger 
fra grupperne 
 
Ideer til indendørs aktiviteter og brug af klubhus 
 

• Sociale funktioner: Computercafe, Indendørs legeplads, folkekøkken/café, 
Lektiecafé/danskundervisning, biograf, spillerum (PC og kortspil), festlokale, kreativt 
værksted (strik,syning og kunstskole) pokalrum, shoppingcenter og sauna 

 
• Bevægelse og sportsaktiviteter: Bordtennis, gymnastik, bordfodbold, fitness center, 

badminton, tennis, hockey, karate, boxning, squash, billiard, håndbold 
 
Ideer til udendørs aktiviteter og landskabsrelaterede funktioner: 
 

• Sociale funktioner og aktiviteter: grillplads, udekøkken, festplads, legeplads, scene til 
koncerter og teater, køkkenhave, spejderfaciliteter og regnvandsopsamling. 

 
• Bevægelse og sportsaktiviteter: fodbold, racebil, petanque, cricket, beach volley, 

udendørs fitness, parkour, klatrevæg, swimmingpool, rulleskøjter, skøjtebane, baseball. 
 
En detaljeres oplistning af alle ideer fra alle fem grupper kan ses i bilag.  
 
Sheikh Mohamed takkede for iderigdommen og sagde at cricketklubben, KulturNord, 
Lokaludvalget og arkitekterne vil arbejde videre med at forsøge at realisere projektet. 
 

Referent: Kathrine Collin Hagan 

  

http://www.2700lokaludvalg.dk/�


  
Bilag: Opsamling lavet af How Arkitekter 
Workshop, Copenhagen Cricket Club 
Lørdag d. 19. november 2016 
 
 
GRUPPE 1/ OVERSIGTSKORT 
 
BYGNINGSRELATEREDE FUNKTIONER:    LANDSKABSRELATEREDE 
FUNKTIONER: 
Sociale funktioner og aktiviteter  (gul):   
- Infotavler       - Festplads    

Sociale funktioner og aktiviteter (gul): 

- Computercafe       - Legeplads 
- Åben bygning       - Port til legeplads 
- Indendørs legeplads      - Cricketbane kan bruges som plads til   
- Madlavningskøkken         koncerter 
- Opbevaring 
- Lektiecafé (børn og voksne)     Bevægelse og 
sportsaktiviteter 
- Toilet 1. sal       - Petanque 

(grøn): 

- Elevator       - Squash 
- Festlokale        - Badminton 
- TV lounge       - Cricket/Badt 
- Strikning og syning      - Beach Volley 
- Café         - Udendørs Fitness 
- Grillplads        - Parkour 
- Danskundervisning      - Klatrevæg 
- Drevet af frivillige       
 
Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) :
- Bordtennis        

         

- Ældregymnastik       
- Indendørs træning       
- Bordfodbold       
  
              
       
GRUPPE 1/  MÅLSKIVE  
(Listet kronologisk efter at de mest
 

 ønskede er noteret først)       

Sociale funktioner og aktiviteter (gul):    

- Café         - Ældregymnastik 

Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) 
: 

- Opbevaring       - Badminton 
- Festlokale       - Udendørs fitness 
- Legeplads inde      - Squash    
- Koncert       - Bordtennis    
- Køkken       - Bordtennis    
- Danskundervisning      - Petanque 
- Lektiecafé       - Beach volley 
- Computercafé       - Parkour 
- Grillplads 
- Syning og strikning 
- TV lounge 
- Port til legeplads 



  
             
              

GRUPPE 2/ OVERSIGTSKORT 
 
BYGNINGSRELATEREDE FUNKTIONER:  LANDSKABSRELATEREDE 
FUNKTIONER: 
Sociale funktioner og aktiviteter  (gul):  
- Café       - Skov med camp 

Sociale funktioner og aktiviteter (gul): 

- Lektiecafé      - Fodbold 
- Kunstskole (hvor man kan tegne)   - Værktøjs-rum 
- Udlejningslokale (til fester)    - Pool 
- Showroom (cirkus, teater mv.)    - Bio 
- Hygge rum      - Racebil 
- Separate drenge- og pigeafdelinger  
- Kortspil   
 
Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) :  Bevægelse og sportsaktiviteter 
- Fitness center      - Tennis 

(grøn): 

- Game-room       - Cricket 
- Pokalrum      - Pool 
- Badminton      - Svømning 
- Tennis       - Rulleskøjter 
- Hockey      - Skøjtebane 
- Club       - Håndbold 
- Karate       - Baseball 
- Boxning      - Fodbold 
- Gymnastiksal (fri leg) 
- Indendørs legeplads    
- Bordtennis 
- Pokemon club 
 
              
 
 
GRUPPE 2/  MÅLSKIVE  
(Listet kronologisk efter at de mest
 

 ønskede er noteret først) 

 
Sociale funktioner og aktiviteter (gul):    

- Café         - Cricket 

Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) 
: 

-Lektiecafé        - Åben gymnastiksal 
- Kunstskole hvor man kan lære at tegne   - Fitnesscenter 
- Indendørs legeplads      - Skøjtebane 
- Pige-hygge-rum      - Game 
- Drenge-hygge-rum 
- TV 
- Matematikskole 
- Biograf 
 
              
 
 



  

GRUPPE 3/ OVERSIGTSKORT 
 
BYGNINGSRELATEREDE FUNKTIONER:  LANDSKABSRELATEREDE 
FUNKTIONER: 
Sociale funktioner og aktiviteter  (gul):  
- First-aid room      - Summer outdoor: Live sport cinema 

Sociale funktioner og aktiviteter (gul): 

- At kunne vise LIVE sport 
- Movie club (sight screen) 
- Education 
 
Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) :  Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn)
- Fitness center 

: 

- Table tennis 
- Squash 
- Snooker Billiards 
- Skittles  
 
              
 
 

GRUPPE 3/  MÅLSKIVE  
(Listet kronologisk efter at de mest
 

 ønskede er noteret først) 

 
Sociale funktioner og aktiviteter (gul):    

- First-aid room       - Fitness Lentre 

Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) 
: 

- Sportoplysning      - Squash 
- Movie club (sight screen summer)    - Tabletennis  
- Reading room        - Billiard 
        - Skittles 
 
              

GRUPPE 4/ OVERSIGTSKORT 
 
BYGNINGSRELATEREDE FUNKTIONER:  LANDSKABSRELATEREDE 
FUNKTIONER: 
Sociale funktioner og aktiviteter  (gul):  
- Lektiecafé      - Køkkenhave, frugttræer 

Sociale funktioner og aktiviteter (gul): 

- Restaurant som folkekøkken     - Spejderhytte 
  (baglokalet, Fremad Amager)    - Amfiteater  
- Udekøkken      - Natur/ vådområde i.f.m. LAR  
 
       Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn)
       - Petanquebane 

: 

       - Klatrevæg 
       - Aktivitetsfelter rundt om banen  
       - Skøjtebane 



  
              
 

GRUPPE 4/  MÅLSKIVE  
(Listet kronologisk efter at de mest
 

 ønskede er noteret først) 

 
Sociale funktioner og aktiviteter (gul):    

- Restaurant, folkekøkken som “baglokale”   - Aktivitetsfelter rundt om banen  

Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) 
: 

- Amfiteater       - Skøjtebane 
- Udekøkken       - Klatrevæg 
- Køkkenhave       - Petanquebane  
- Frugttræer 
- Spejderhytte 
- Lektiecafé 
- Natur/vådområde i forbindelse med LAR 
 
              
 
 
GRUPPE 5/ OVERSIGTSKORT 
 
Gruppe 5 har ikke lavet denne 
 
              
 

GRUPPE 5/  MÅLSKIVE  
(Listet kronologiske efter at de mest
 

 ønskede er noteret først) 

 
Sociale funktioner og aktiviteter (gul):    

- Inventar til ældre og handicappede    - Genoptræningscenter 

Bevægelse og sportsaktiviteter (grøn) 
: 

- Café        - Sauna 
- En scene       - Et spejderområde 
- Afslapnings-rum       - Springgymnastik 
- Legerum       - Billiard 
- Skilte/ flag       - Bordtennis 
- Spillerum (spilleconsoller, playstation)  
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