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Høringssvar vedr. budget udkast 2017, Roskilde Kommune. 

Gadstrup IF har i denne budgetrunde stor interesse i at følge med, da der er op til flere af 

punkterne, som er af væsentlig interesse for såvel idrætsforening som udvikling og fastholdelse af 

byliv og borgere i 4621. Byliv og borgere, som deraf er potentielle medlemmer i Gadstrup IF for at 

holde et sundt og aktivt liv i det lokale miljø.  

DGI og DIF har en samlet vision for idrætten i Danmark, 25-50-75, i 2025 skal 50% af befolkningen 

være aktive i foreningslivet og i alt 75% skal være aktive som helhed enten i forening eller som 

selvorganiseret. For at indfri den vision og målsætning skal især de voksne finde gode lokale 

miljøer, hvor det giver mening at dyrke sin aktivitet i sin fritid. ”Bevæg dig for livet” er mottoet. 

Den vision vil Gadstrup IF i høj grad gerne være med til at opnå. 

Breddeidrætskommune: Roskilde Kommune er udpeget til breddeidrætskommune med 

samarbejde med bl.a. DGI og DIF for netop at få Roskilde borgerne til at være mere aktive.  

Der har været ”åben skole” forløb i Roskilde Kommune (centralt placeret i Roskilde midtby) 

igennem to år. Det vil man nu forsætte og åbne op for til hele kommunen. Som formand for 

Gadstrup IF, vil jeg med interesse følge med i invitationer og gerne mere og flere direkte 

informationer for yderligere inddragelse, flere fleksible muligheder og mindre administrative og 

bureaukratiske udfordringer i de kommende år for foreningernes muligheder i de lokale 

skolemiljøer. 

Derudover kan det undre, at man vælger at nedsætte netop tilskuddet til medlemmer over 25 år i 

foreningerne i egne lokaler. Det er i den grad vigtig at inspirere til et aktivt liv igennem hele livet. 

Uanset om det er i kommunale eller egne lokaler. Et aktivt foreningsliv skaber bl.a. fællesskab og 

derved bedre livskvalitet for såvel børn, unge og ældre.  

Puljer til idræt og facilitetsområdet generelt: Gadstrup IF er positive over, at de fleksible puljer til 

kultur og især idrætsområdet generelt fastholdes. Der er altid ønske om flere midler til ens eget 

kerneområde, men så længe kommunen realiserer og imødekommer især renoveringer og 

vedligeholdelser af faciliteter og aktiviteter med fornuftige løsninger og forslag, vil der som 

udgangspunkt være forståelse for prioriteringerne. Det kræver dog en mere oplysende 

information og kommunikation, som f.eks. godkendelser og afslag af ansøgninger til puljerne 

generelt fra udvalg og forvaltning. De frivillige har masser af engagement og initiativ, men hvis ikke 

der kommer tydeligere udmeldinger både før og efter puljeansøgninger, kan det desværre hive 

pusten lidt ud af frivilligheden på længere sigt. 

I den forbindelse kan bl.a. idrætsfesten nævnes, hvor vi som Gadstrup IF i den grad bakker op om 

en idrætsfest for idrætsudøvere, hvor man bør anerkende det kendskab og føling RIU har på det 



område. Lad idrætsfesten blive i sin bedste idrætsform med RIU, som anerkendende, skabende og 

stærke tovholdere. RIU er trods alt Roskilde Idræts Union og dermed mange idrætsforeningers 

talerør. Opfordring til kommune, forvaltning og udvalg til at lytte til talerøret. 

Ramsø Hallen: Gadstrup IF er meget positive over, at der nu er lagt budget for en del af 

realiseringen af tilpasningen af en forholdsvis gammel hal allerede for 2017 og 2018. Ramsø Hallen 

er bygget i 1975 og har siden da fungeret som hjertet af idrætslivet i samarbejde med skolen, SFO 

og Klub Roskilde Syd samt børnehaver og vuggestuer mv. Alt i alt en afgørende faktor i kernen af 

4621. Men at der nu er lagt budget for udvikling af hallen og indfrielse af over 10 år gamle ønsker, 

er desværre kun blevet en realitet pga. en skæbnesvanger torsdag i maj måned i år, hvor hal 2 

(som er bygget til i 1980’erne) desværre brændte delvist ned. Kommunen har i tæt samarbejde 

med både halbestyrelse og forsikringsselskab fundet en rigtig fornuftig og ”på sin plads” løsning i 

denne omgang. Derfor er der nu afsat i alt 7,2 mio kr. til en meget længe tiltrængt udbygning af 

netop hal 2. 

Men det bekymrer i den grad, at man ikke tager hele planen med i det samlede strategiske 

anlægsbudget. Hvordan kan knap 8 mio kr. forsvinde fra en samlet plan for udvikling og 

imødekommelse af idrættens muligheder i fremtiden?  Der har i flere år været afsat 15 mio kr. i 

netop det strategiske anlægsbudget (om end det er blevet rykket og flyttet op til flere gange 

undervejs), som på ingen måde kan deles op i sidste ende.  

”Gymnastik”hallen som helhed får genopbygning og udvidelse i denne omgang til en af Gadstrup 

IF’s mest innovative og udviklende afdelinger især på børnesiden, nemlig GIFG. Det er rette tid og 

sted at sætte i gang allerede i 2017. 

Men motionsafdelingen under GIF, bor forsat i egne opbyggede pavilloner med meget trange kår 

på dispensation fra kommunen. En dispensation, som udløber i 2020, hvorefter der ikke længere 

kan dispenseres for brugen af pavilloner til idrætsfaciliteter. Hvor netop det samlede oplæg fra 

halbestyrelsen og dermed også brugerne af hallen, nemlig Gadstrup IF og dertilhørende afdelinger, 

indfrier inddragelse af Gadstrup Motion, som på unge/voksenmedlem siden er den største og 

mest udviklende afdelingen, som forstår at få tilpasset idrætstilbuddene til de forsat krævende 

idrætsvaner fra samfundet generelt. At underkende behovet for at tilpasse hal og tilbud inden for 

unge/voksenidrætten ved ikke at fastholde det samlede strategiske anlægsbudget for Ramsø 

Hallen til i alt 15 mio. kr. vil være et fejlskud med kedelig virkning for både Gadstrup IF, skole, SFO, 

Klub Roskilde Syd mv. samt tiltrækning af byboere mv. generelt til 4621 området.  

Gadstrup IF forventer derfor, at det tages op til seriøs overvejelse, at få hele pakken på plads for 

den længe ventede haludvidelse af Ramsø Hallen og vil i den grad anmode om, at man kigger på 

de arkitekttegninger, som allerede er vedlagt som bilag (plantegning fra Pro-arkitekter pkt. 20) til 

det samlede prospekt. I notat fra august (Status på udvidelse af Ramsø Hallen pkt. 19) netop vedr. 

det samlede prospekt er der også lagt op til, at man ikke henlægger sagen, men kigger på 

helheden af mulighederne for fremtiden. Det vil være rettidig omhu at indarbejde hele planen i 

det stratetiske anlægsbudget med 7,2 mio kr. i 2017/2018 og herefter de 12 mio kr. i 2019/2020, 

som helhedsplanen foreskriver. 



Generelt: Gadstrup IF er afhængig af borgerne i og omkring 4621, herunder også Snoldelev, 

Hastrup, Brordrup, Ramsømagle, Ramsølille etc. Men også af et forsat aktivt byliv i hele 4621 

området. Og borgerne, skole og andre foreninger er lige så afhængige af helheden i 4621.  

Derfor vil vi se frem til, at der bliver optimeret på en af de større udfordringer, der er i 4621, 

nemlig sikker skoletrafik. Der er i dag en mangelfuld forståelse og indblik fra kommunen i trafik og 

vejnet for især børn og unge, som skal til og fra skole fra de nævnte områder. Det begrænser 

fællesskabet og set med Gadstrup IF øjne, aktivitet og medlemskab i afdelinger under GIF og 

foreninger i det hele taget i 4621. Der mangler især sikre skoleveje fra Ramsølille og 

Snoldelev/Hastrup. Det bør prioriteres i mobilitetsplan Syd, så både erhvervstrafik og privat trafik 

især for børn og unge kan få de rette vilkår for alle parter. 

At ”zebra”puljen genoptages i 2019 vækker interesse for 4621, da der netop i øjeblikket er et 

startende netværk i byen på tværs af foreninger, erhvervsliv, selvorganiserede, kultur og idræt mv. 

som gerne vil finde frem til de væsentlige værdier og tiltag, som kan blive til gavn for 4621. Vi 

følger med på sidelinjen og arbejder videre i fællesskabets navn for at fastholde og bevare borgere 

og udvikling i 4621. 

Med sportslig hilsen, 

Helle Eriksen,  

Formand Gadstrup IF 

 


