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Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 

 

Visionen for Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 er ambitiøs og Brønshøj-

Husum Lokaludvalg kan sagtens støtte op om den.  

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enig i visionen om: 

- Lige adgang for alle til kultur og fritidsfaciliteter. 

- Fokus på børn og unges udfoldelsesmuligheder. 

- Alle ressourcer skal i spil og bruges optimalt. 

- Ingen arealer må stå ubenyttede hen. 

- Faciliteter og tilbud skal opdateres i takt med befolkningsudvik-

lingen. 

 

For at den vision kan realiseres, kræver det en koordineret og inklude-

rende indsats fra Københavns Kommune for at inddrage, samarbejde 

med og indgå partnerskaber med borgere, foreninger, kultur- og fri-

tidsaktører, forvaltninger, det offentlige og private. 

 

Desuden kræver det, at der er politisk vilje til at prioritere kulturen og fri-

tiden højere og tilpasse budgetrammen til kommunens befolkningsud-

vikling. Det er under al kritik, at det som på andre områder ikke sker au-

tomatisk. 

 

Kultur og fritid er afgørende for det gode liv i vores kommune. Som det 

nævnes i udkastet til Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 synes 90% af kø-

benhavnerne det. 

 

Fællesskaber og synergier 

Lokaludvalget er enige i, at for at udnytte mulighederne for at danne 

fællesskaber og udnytte synergier kræves en nytænkning og forstærk-

ning i samarbejdet mellem kommunen og byens aktører. 
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I Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vi gennem tiden lykkedes med at 

etablere en del gode samarbejder og nøgleaktører i vores lokalområde, 

såsom EnergiCenter Voldparken, Brønshøj Vandtårn mv. Men vi har 

også mødt en træghed og en del modstand eller passivitet fra kommu-

nens side i forhold til samarbejder og ambitioner, der ellers ville skabe 

nye gode rammer for fællesskaber og nye initiativer på både sociale, 

kulturelle og grønne dagsordener. Her har vi eksempelvis i 7 år arbejdet 

for at etablere Naturbyen og dertilhørende aktiviteter på Vestvolden, 

som kunne være en motor for mange nye fællesskaber i et udsat byom-

råde. Vi kunne ønske os, at Københavns Kommune her ville være mere 

aktive og støttende i sådanne initiativer, hvor ildsjæle brænder hver dag. 

 

Faciliteter  

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enige i ambitionen om bedre udnyt-

telse af eksisterende faciliteter. 

Brønshøj Husum rummer en række meget ringe udnyttede faciliteter:  

- Brønshøj Gamle Skole med omkringliggende store åbne arealer, 

- Brønshøj Vandtårn med enestående muligheder for at tilbyde kø-

benhavnerne store oplevelser,   

- Vestvolden med historiske fæstningsanlæg og voldgrave med store 

muligheder for fysisk udfoldelse herunder tilmed sejlads,  

- Naturbyen, som dækker over et stort uudnyttet potentiale for area-

lerne omkring EnergiCenter Voldparken og  

- Københavns største friluftsscene, Bellahøj Friluftsscene, der det me-

ste af året står ubrugt hen.  

Disse 5 faciliteter med deres områder har enestående muligheder for 

netop at kunne blive udviklet efter samtlige af de principper, der næv-

nes i udkastet. Her er masser af muligheder for at udvikle natur-, kultur- 

og idrætsfaciliteter og tilbyde attraktive kultur- og idrætsfaciliteter for 

børn og unge ikke mindst i de udsatte byområder. To af disse faciliteter 

ligger i og op til de udsatte områder, hvor også færrest er fysisk og kul-

turelt aktive i foreninger. Det vil være en ”smart” brug af pladser, de 

grønne områder, vandet og ubrugt bygningsarv.  

 

Hertil kan nævnes, at der også på skolerne og andre offentlige institutio-

ner er et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere aktiviteter. 

  

Brønshøj-Husum Lokaludvalg efterlyser, at der langt mere målrettet ta-

ges fat på et reelt samarbejde mellem Københavns Kommune og de 

mange frivillige ildsjæle og lokalområdets institutioner om en målrettet 

udvikling af og anvendelse af disse faciliteter. 

 

Idræt og bevægelse 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enige i ambitionen om nødvendighe-

den af at inddrage bredt, så flest mulige københavnere bevæger sig. 

 



 

 

 
Og heri er vi selvfølgelig også enige om, at foreningerne skal sikres 

gode vilkår. Lokalt i Brønshøj-Husum er der ytret ønske om mulighed 

for at kunne ansætte en medarbejder i de større foreninger til at lave 

nye og bedre tiltag for at tiltrække flere lokale borgere (et ønske fra en 

fodboldklub). Der ydes en stor indsats i foreningerne, men der er så 

mange muligheder, der ikke kan sættes i spil på grund af manglende 

ressourcer. Der er derudover en stor utilfredshed med den blivende 

tendens til at projektgøre alting. Det er ikke holdbart. Det sker ofte, at 

det, der er blevet opbygget med projektet, falder fra hinanden, når man 

efter endt projektperiode blot nedlægger de mange korttidsprojekter. 

Der er behov for, at indsatser sikres igennem helhedsplaner, der rækker 

længere end alt for mange 1-3-årige projekter. Vi mister som lokalsam-

fund alt for mange opbyggede kompetencer og netværk på denne 

måde, og der bruges alt for mange administrative ressourcer på opret-

telse og nedlæggelse af projekter. Resultatet er, at frivillige børn og 

unge dropper ud af de aktiviteter, der ellers havde som formål at få flere 

til at få lyst til at udfolde sig fysisk. 

 

Børn og unge 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder det helt centralt, at vore børn og 

unge skal have glæde af kultur- og fritidstilbud, og at målet er, at alle 

børn har lige adgang til kultur- og fritidstilbud i løbet af deres barndom. 

Desværre må vi konstatere, at der langt fra er lige adgang for alle børn 

og unge til kultur- og fritidsaktiviteter.  

 

Det er en god idé at kortlægge børn og unges kultur- og idrætsvaner, 

som led i at få en bedre indsigt i, hvordan de givne systemer fungerer. 

Men det er også nødvendigt at lave en ordentlig kortlægning af de nu-

værende tilbud. 

 

Vi er lokalt meget skeptiske overfor den nuværende kortlægning f.eks. af 

musiktilbud til børn, hvor kriterierne for at indgå i kortlægningen er 

usynlige. Der er på denne måde medtaget ”tilbud”, som vi ikke genken-

der, og som derved forvansker statistikken. Det er også en af de lokale 

musikarrangørers oplevelse, at de svar, der er givet ved en rundspørge, 

er pustet gevaldigt op og decideret forkerte i den samlede kortlægning. 

På musiksiden er vi i Brønshøj-Husum meget underprioriterede og vo-

res børn og unges muligheder for det brede musiktilbud er nærmest 

ikke-eksisterende.  

 

Kultur 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget enig i, at kulturen spiller en af-

gørende rolle for københavnernes dannelse, kreativitet og livskvalitet. 

Målet er at styrke kvalitet, kulturel mangfoldighed, inklusion og medbor-

gerskab. 

 



 

 

 
Kultur- og fritidslivet skal være båret af kvalitet. Københavns Kommune 

skal som landets hovedstad altid gå efter det bedste og også nå det su-

blime.  

Kultur- og fritidslivet skal udfolde sig i arkitektonisk og naturmæssigt 

spændende rammer og med internationalt udsyn. Københavns kultur- 

og fritidsliv, skal kunne levere det nye og overraskende. Professionelle 

aktører inden for f.eks. musik, scenekunst, billedkunst, film, design og 

foto skal give unikke kunst- og kulturoplevelser. Dette skal være en inspi-

ration og bidrage til et samlet løft i kvaliteten af kulturarrangementer.  

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal dog understrege, at en særlig kvalitet 

ved det københavnske kultur- og idrætsliv må være en ambition om, at 

alle skal inddrages.  

Kulturen skal dyrkes på de forskellige niveauer fra vækstlag til professio-

nelle, og den almindelige borger skal inddrages og deltage. Kulturen 

skal derfor helt rigtigt ud i byens rum – helt ud! 

 

Vi sidder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med en begrænset pulje til vo-

res lokale iværksætteres og institutioners initiativer. Der er desværre ikke 

penge nok i puljen, og vi må give afslag på ellers gode ansøgninger. Vi 

oplever også en voldsomt stigende tendens med ansøgninger fra byens 

kommunale institutioner, som følge af de årlige effektiviseringskrav.  

Det er gode og relevante initiativer, som vi gerne støtter, men de har 

som konsekvens, at de borgerrettede midler til det frivillige arbejde der-

med begrænses og som følge af det den kulturelle mangfoldighed.    

 

Venlig hilsen 

 

Hans S. Christensen 
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Kirsten Møller 

Formand for Kulturudvalget 


