Modtagne ideer fra borgere, foreninger m.fl. som forvaltningen har kendskab til

Nr

4

6

Idrætsgren

Projekt

Sted

Taekwondo/Gymnastik/Bask
Udvidelse af Søndersø Idrætscenter Søndersø Idrætscenter
etball/Svømning

Badning/sauna

Opsætte Sauna i forbindelse med
stranden på Furesøbad

Idetager

Bemærkninger

Furesø Taekwondoklub,
Farum Gymnastik Forening,
Værløse Gymnastik Forening, Ombygningen vil kræve planbehandling
Værløse Basketball Klub,
Værløse Svømmeklub

30

Efterspørgsel

5

Nytteværdi

5

Medfinansiering

2

SUM

Bemørkning

12

-Søndersøskole, Værløse Svømmehal, FFO, foreningerne i svømmehal
og søndersøhallen samt borgere i FK
-De mange brugere af hallen vil opleve et løft og en forbedring af den
oplevelse de pt. får
-Det er et større projekt hvor FK vil skulle finansiere en væssentlig del
af omkostningerne

Furesøbad

De tre vinterbaderforeninger
desuden et privat tiltag

0,2

0,1

4

3

4

11

0,5

0,1

2

5

3

10

-Interesse fra mindre forening samt enkelte borgere.
-Banen vil kunne benyttes offentlig af skole og FFO samt til
foreningsaktivitet.
-Foreningen forventer at der kan opnås støtte fra fonde

0,4

0,2

3

4

3

10

-Søndersøskolen og Værløse Basketball Klub
-Det vil komme borgere i området til gode at basketbanen bliver
opgraderet samt skolen og foreningen
-Det forventes at foreningen kan indhente op til halvdelen af
omkostningerne i fondsstøtte

10

-Foreningen Furesø klatreklub har pt. ikke nogen faciliteter til deres
aktivitet
-Åbent for foreningsaktivitet men også borgerne
-Foreningen regner med at kunne finde finansiering for over
halvdelen af beløbet

9

-Foreningsfitness og træningshal er efterspurgt af foreningerne i
Værløse hallerne
-Foreningsfitness vil komme brugerne af Værløsehallerne tilgode og
kunne være med til at tiltrække nye brugere
-FK vil skulle finansiere mere end halvdelen af projektet

1

Dics golf (Frisbee)

Anlæggelse af disc golf bane 18
huller i Furesø Kommune

Udendørs ved Søndersø
Idrætscenter

9

Basketball

Opgradering af udendørsfaciliteter

Søndersø Idrætscenter

Værløse Basketballklub

Klatring

Gymnastiksal Lille Værløse
Etablering af indendørs bouldervæg
Skole

18

0,2 til vurdering og
projektering
Selve projektet alt
afhængig af omfang 5-40

Forventet kommunla
financiering (mio kr)

-Vinterbadning er blevet populært og de mangler faciliteter. Der er pt.
3 aktive helårsbadeforeninger
-Det vil komme foreningsmedlemmerne til gode og samtidig løs
udfordringer for de øvrige søsportsklubber
-Foreningerne er i gang med at rejsemidler til finansieringen. Det
forventes at de kan rejse mere en halvdelen af omkostningerne

Pga. den store interesse for disc golf
organiseret og uorganiseret har FK fået
vurderet en række steder for anlæggelse af
Hareskov frisbee (samt andre disc golf. Desuden har forvaltningen afholdt
indledende møde med interessenter.
aktører)
Etableringen vil kræve en konkret vurdering af
påvirkningen af dyrelivet i området samt
planbehandling

3

Prisoverslag (mio. kr)

Ved Værløsehallerne

Furesø Klatreklub

Der planlægges et besøg af GaK Klatreklub,
som har tilsvarende faciliteter på
Hillerødholmskolen
Ombygningen vil kræve planbehandling

Værløse IF

Der kommer et oplæg fra Værløse IF i løbet af
2021

Der har været afviklet Screenignsmøde med
Miljø og Plan for at afdække gældnede
myndighedskrav.

Foreningsfitness

Etablering af træningshal

20

Multianlæg Hareskov

Ønske om at udnytte den
eksisterende grusbane ved klubhus
til forskellige aktivitetsformer

Grusbanen i Hareskov

Hareskov IF

11

Basketball

Etablering af udendørsbane

Ved Farum Arena

Borgerinitiativ

0,8-2

10-12
Kommunalt tilskud 2
Sikkerhedsstillelse
deponering!

1

8

3

3

3

4

4

2

0,8-1,2

0,1

1

3

4

8

-Foreningshenvendelse, forventelig modstand fra borgere
-Foreningen HIF vil kunne tilbyde aktiviteter efter nærhedsprincippet
til de små
-HIF er opmærksomme på at de selv vil skulle finansiere væssentlige
dele af projektet

1

0,7

1

4

3

8

-Borger henvendelse
-Vil kunne understøtte skole, FFO, foreningsaktivitet og
selvorganiseret aktivitet
-Det forventes at FK skal finansiere over halvdelen af omkostningerne

0,1 til vurdering og
projektering
20-40

30

2

4

2

8

-Foreningshenvendelse
-Vil kunne understøtte FGF aktivitet i Farum Arena og frigøre plads i
Søndersøhallen, samt skolerne i området
-Det forventes at FK vil skulle finansiere væssenltlige dele af
omkostningerne

0,3

0,3

2

4

1

7

-Foreningshenvendelse
-Vil kunne understøtte Pink Devils aktivitet, samt skole, FFO og
borgere
-Foreningen vil ikke kunne bidrage med meget finansiering

16

Gymnastik

Etablering af springhal

Farum Arena

Farum Gymnastikforening

Omfanget af ombygningerne skal afdækkes,
det er et større projekt. Der bør afsættes
midler til vurdering og projektering af ønsket.
Ombygningen vil kræve planbehandling

17

Rulleskøjtehockey

Opsætning af faste bander

Ved Søndersøhallen

Pink Devils

Kan etableres når der er skaffet finansiering

10

Skating

Etablering af skaterfaciliteter mm. i
Farum
Farum vest

Borgerinitiativ

3

2

2

3

2

7

-Borgerefterspørgsel på skaterfacilitet
-Vil kunne uderstøtte skole og borger aktiviteter
-Det må forventes at der kan findes fondsstøtte men under halvdelen
af anlægsprisen

7

Fodbold

Etablering af kunstgræsbane

Kirke Værløse IF

8

7

2

3

2

7

-Foreningen Kirke Værløse IF
-Kirke Værløse IF og sekundært de øvrige fodboldklubber
-Det forventes at FK skal finansiere mere end halvdelen af udgiften

2

Padel tennis

Anlæggelse af to paddeltennisbaner
Udendørs ved Søndersø
på eksisterende ikke anvendt
Idrætscenter
tennisbaner

0,7

0,7

3

3

0

6

-Sportsgrenen er meget populær, men der er ikke foreninger der
tilbyder aktiviteten i FK
-Der vil være en del borgere som vil benytte et sådan anlæg
-Det vil være et kommunalt anlæg

Kirke Værløse

Furesø Kommune

Grundet stor interesse og fremgang for
padlesport har forvaltningen undersøgt
muligheden og prisen for at etablere to baner
ved Søndersø Idrætscenter

25

Fodbold

Multibane

Værløse

Værløse Boldklub

5

Padel tennis

Anlægge padelbaner

Ved Farum Tennisklubs anlæg

Farum Tennisklub

24

Tennis

Opførsel af tennishal

Værløse

HVT

26

Boksning

Gulv til boksering

Farum

Farum Bokseklub

8

Skydning

Renovere skydebane i Farum
Kulturhus

Farum Kulturhus

Farum Skytteforening

12

Lystfiskning

Udbygningen af eksisterende
faciliteter

Ved bådudlejningen

Farum Lystfiskerforening

FTK er ved at beskrive og prisfastsætte deres
idé.

Har modtaget tilskud på 0,3 mio. kr. fra
forbund. Men mangler 1 mio. kr. for at
realisere renoveringen

1

3

2

6

-Foreningshenvendelse, forventelig modstand fra borgere
-Foreningen Værløse Boldklub vil kunne tilbyde aktiviteter efter
nærhedsprincippet til de små
-Det forventes at FK skal finansiere mere end halvdelen af udgiften

0,8

0,8

1

3

1

5

-Foreningsønske
-jForeningen selv + nye medlemmer
- Der vil være tale om et kommunalt anlæg

1,8

1

1

2

2

5

-Foreningshenvendelse, forventelig modstand fra borgere
-Foreningen HVT vil kunne tilbyde flere grusbaner til medlemmerne
-Det forventes at FK skal finansiere mere end halvdelen af udgiften

0,26-0,4

0,4

1

1

2

4

1

0,7

1

1

2

4

-Foreningshenvendelse - men lovkrav
-Foreningensmedlemmer vil kunne dyrke foreningsaktivitet i lovlige
omgivelser
-Det forventes at FK skal finansiere mere end halvdelen af udgiften

0,5

0,5

1

2

0

3

-Foreningshenvendelse
-Foreningen selv og fiskeringen
-Det forventes at FK skal finansiere ønsket

8

1

2

0

3

Afdækket - ikke mulighed for at anlægge kunstgræsbane

20

1

2

0

3

Der er ikke modtaget nogen beskrivelse.

Drifttilskud

3

3

2

8

-Sporgruppen har henvendt sig
-Rigtig mange MTB kører både i og uden for forening benytter sig af
sporene i Hareskoven
-Ønsker fast årlig bidrag til at vedligeholde sporene

Egen Financiering

0

0

0

0

Er gennemført

-Foreningshenvendelse
-Foreningens medlemmer
-Det forventes at FK skal finansiere størsteparten af omkostningerne

13

Fodbold

Etablering af ny kunstgræsbane

Jonstrup

Jonstrup FC

Plan bør afdække om der er arealer, der ville
kunne rumme to baner og et klubhus i
området omkring Jonstrup/Flyvesatstionen.
Nuværende boldbane ville kunne frasælges til
boliger - indtægt bør vurderes.

14

Fodbold

Nyt klubhus

Jonstrup

Jonstrup FC

Nuværende tilladelse skal som min. fornyes

27

MTB

Vedligehold af spor

Hareskovene

Sporgruppen

Søger om fast tilskud

21

ForeningsFitness

Udvidelse af Foreningsfitness i
Hareskovhallen.

Hareskovhallen

Hareskov IF

Tilladelserne til udvidelsen behandles af
planafdelingen

15

Søsport

Ombygning af
omklædningsfaciliteter

Furesøbad

Søsportsklubberne

Omfanget af ombygningerne skal afdækkes,
7 mio. + midler til
det er et større projekt. Der bør afsættes
projektering af samlet plan
midler til vurdering og projektering af ønsket.
Pris på ønsket skal
Ombygningen vil kræve planbehandling
afdækkes

22

Padel tennis (private)

Anlæg at indendørs padencenter

Farum

Privat aktør

Privat

Privat

23

Ridebane

Åben ridebane

Værløse

Privat aktør

Privat

Privat

8

20

7-8

Prioriteret til budget 2023

