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Plads til frivillighed og nye aktiviteter 

 

Generelt: 

Ønske fra flere foreninger, f.eks. Natteravne og Furesø Garden, om flere 

samarbejder på tværs af foreninger, både ift. aktiviteter og lokaler. Meget 

gerne flere samarbejder med skolerne – f.eks. Bridgeklubben. 

Vigtigt med information om, hvordan man opretter og driver en forening – 

især for de unge, lige nu er det nemmere at lave et udvalg på gymnasiet end at 

oprette en forening. Efterspørgsel efter guide til foreningsoprettelse og –drift. 

Foreninger vil gerne bruges mere ift. forskellige opgaver, f.eks. på 

kriminalitetsområdet, over for tosprogede eller folk med 

indlæringsvanskeligheder, men det kræver større samarbejde med  

kommunen. 

Der findes puljer, hvor man kan søge om støtte til ovenstående, men det er 

måske mere koordinering og samarbejde, der er brug for fra foreningernes 

side. 

I forhold til rekruttering er det svært for mange foreninger, her kan det være 

en idé med mere oplysning ude på skolerne, fremfor at trykke brochurer o.a. 

 

Lokaler/faciliteter:  

Generelt er kapacitetsudnyttelsen høj i Furesø, men nogle steder/faciliteter 

kan godt anvendes mere/bedre. 

Forslag om bedre udnyttelse af faciliteterne, fx en koncert på en fodboldbane 

– mange kan godt bruges til mere end et formål, i stedet for nødvendigvis at 

bygge nyt. Indretning med multifunktionalitet – som der f.eks. er på Rådhuset 

– kan skabe nye måder at bruge lokalerne på. Det er dog ikke alle aktiviteter, 

der kan foregå i samme type lokale, men beslægtede aktiviteter kan med 

fordel anvende samme lokale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 3 

Der er en historisk forskel på brug af lokaler: I Farum er man vant til at lokaler 

kan bookes og lånes, i Værløse er det ofte privat og foregår ikke på samme 

måde. Derfor bør en klub eller forening ikke tage patent på lokaler, og skal der 

bygges nyt, skal det ikke kun være til en enkelt forening/aktivitet. 

En del foreninger oplever udfordringer med at kunne opbevare deres ting på 

skolerne – skabe, depoter o.a. Vigtigt at foreninger, der selv køber remedier, 

kan opbevare dem uden problemer med hærværk eller tyveri. Nogle 

foreninger har grej, der kun må anvendes af personer over 18. 

I Farum Arena er der også mulighed for at booke lokaler - en mulighed ikke 

mange benytter sig af.  

Nogle oplever bookingsystemet som uoverskueligt, andre oplever at det nye 

system fungerer rigtigt godt. 

Udfordringer for handicappede eller folk, der ikke går godt – f.eks. er der 

elevator i Farum Kulturhus, men det er bibliotekets og lukker tidligt, så 

foreninger, der bruger lokalet udenfor åbningstid, kan ikke bruge den. 

Ungekulturhuset vil gerne stille lokaler til rådighed for andre foreninger, samt 

indgå i samarbejde, hvis foreningerne mangler unge deltagere. 

Ønske om skater/løbehjulsbane. Der er stiftet en forening med 150 

medlemmer og 1.000 følgere på Facebook, men der mangler et sted og 

finansiering. Der findes mindre baner i forbindelse med legepladser, men ikke 

svarende til behovet. Flyvestationen kan komme i spil, men busforbindelserne 

derud er ikke gode. 

Forslag om en disc-golf bane/frisbee golf, gerne i nærheden af skolerne, eller 

på den nedlagte golfbane. Den er billig at anlægge og vedligeholde. Der er 

ansøgt for længe siden, men ikke sket mere i sagen.  

Forslag om hærværkssikrede motionsbaner til både ældre og yngre i Værløse 

Bymidte. 

Nogle ønsker flere udendørs træningsfaciliteter, andre stiller spørgsmålstegn 

ved om, de egentlig bliver brugt. 

Der findes allerede træningsfaciliteter/redskaber ved Plejehjemmet Ryetbo. Et 

andet sted kunne være i Kumbelhaven, der ikke bruges til noget pt. 
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Frivillighed 

De frivillige bør hædres – det er ikke nok, at de enkelte foreninger gør det. De 

frivillige løfter en kæmpe opgave og bør også værdsættes, som f.eks. med 

årlige fællesspisning, kurser f.eks. til frivillige ledere. 

 

 


