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Nyttigt dialogmøde om Idrætsparken  
Af Birger Bøgeblad og Anne Ehrenreich, Medlemmer af styregruppen for Idrætsparken (V) 
 
Arbejdet med udvikling og modernisering af Idrætsparken skrider fremad. Et vigtigt led i processen 
var styregruppens møde med repræsentanter for klubberne i Idrætsparken onsdag den 3. september 
2008 om planerne for udvikling af Idrætsparken. Drøftelsen fokuserede primært på den masterplan, 
som formanden for styregruppen Isabella Meyer har fået udarbejdet. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at vi fra Venstres side har været noget skeptiske over for denne plan, som vi synes 
var for vidtgående i sit sigte og skød over målet.  
 
Dialogmødet med klubberne sidste onsdag var efter vores opfattelse utroligt nyttigt som følge af 
klubbernes ærlighed om deres behov og realismen i deres ønsker. Klubberne synes på mange måder 
at dele vores opfattelse af, at Masterplanen ikke indeholdt de løsninger, der var brug for.  For os 
politikere er det utrolig vigtig at få så klar besked, inden vi går videre med processen. Vi blev derfor 
ikke skuffede over de repræsentanter fra idrætsklubberne, som ret direkte meddelte os politikere, at 
den fremlagte masterplan var en ”ommer” og makværk. Snarere tværtimod.  
 
Set med Venstres øjne skal der lyttes særdeles meget til klubbernes ønsker og forslag, da det ville 
være et stort spild af skatteyderpenge at beslutte at bygge en Idrætspark som idrætsklubberne dybest 
set ikke ønsker, og som ikke dækker idrætsklubbernes behov. Fra Venstres side foreslog vi derfor, 
at Idrætsklubberne blev bedt om at fremlægge et forslag til plan for udvikling og modernisering af 
Idrætsparken. Dette forslag ser vi nu meget frem til at modtage.  
 
I Venstre støtter vi idrætsklubbernes ønske om en snarlig forøgelse af halkapaciteten gennem en 
modernisering af Rådhushallen og bygning af en større hal på Rungsted Skole. Vi er skeptiske over 
for den foreslåede flytning af tennisklubben og positiv over for fodboldklubbens ønsker. Samtidig 
går vi ind for, at infrastrukturen i området ved Idrætsparken snarest forbedres, at 
parkeringskapaciteten udvides, og at man bevarer busholdepladsen, som er vigtig for såvel skolerne 
i området som for idrætsudøverne.  
 
For os i Venstre er det vigtigste, at der skaffes økonomi til en renovering af den eksisterende 
Idrætspark: Derefter kan vi så vurdere, på baggrund af de indspil der måtte komme fra idrætten, 
hvordan der skal prioriteres. Vi må i gang med en renovering NU frem for, at diskutere urealistiske 
planer, der aldrig kan gennemføres. Det skylder vi brugerne og de mange frivillige ledere, som 
bruger så megen fritid på deres idræt. 
 


