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Kultur, fritids- og idrætsområdet skaber fleksible rammer 

for fællesskaber og understøtter et aktivt, sundt og lære-

rigt liv for borgere i alle aldre i kommunen. Det sker bl.a. 

gennem drift af idrætsfaciliteter samt bibliotek og kultur-

hus, udlån af lokaler, administration af økonomisk tilskud 

til idræts- og kulturaktiviteter, kultur- og idrætstilbud 

samt understøttelse af foreninger og frivillige og deres 

aktiviteter. Foreninger og borgere m.fl. har således mu-

lighed for at låne kommunale faciliteter til idræt, kultur-

aktiviteter og møder mv.  

 

Foreninger og borgere m.fl. kan også søge økonomisk til-

skud til afvikling af idræts- og kulturaktiviteter i det lokale 

foreningsliv og rundt omkring i kommunen, så andre bor-

gere får mulighed for at leve et aktivt liv i fællesskaber 

med andre og på egen hånd.  

 

Gennem dialog og inddragelse af borgere, frivillige og 

det lokale erhvervsliv i den daglige drift og udvikling af 

services og aktiviteter skabes de levende idræts- og kul-

turfaciliteter fyldt med idræts- og kulturaktiviteter for 

borgere i alle aldre. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder: 

 Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets- og 

møderum – såvel indendørs som udenfor i naturen 

 Bibliotek og Kulturhus - Kulturliv med bl.a. litteratur, 

kunst, teater og musik 

 Foreningsliv 

 Voksenundervisning i aftenskoler 

 Lokalhistorisk arkiv 

 Solrød Bio 

 Naturoplevelser 

 Turisme 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Læring og udvikling hele livet 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 

i 1.000 kr. 2023 

Politikområde 10 - samlet sum 26.835 

Indenfor Servicerammen 26.835 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.517 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.935 

Folkeoplysning 3.571 

Idrætssektionen 11.958 

Øvrige afdelinger 854 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Folkeoplysningspolitik 

 Biblioteks- og kulturstrategi 

 

 

STØRRE INITIATIVER, SOM ER GENNEMFØRT DE SE-

NERE ÅR ELLER, SOM ER I GANG MED AT BLIVE GEN-

NEMFØRT 

 Klublokaler og hjerterum i Solrød Idrætscenter 

 Renovering af stadionbane i Solrød 

 Renovering af Solrød Svømmehal 

 Renovering af tennisbaner i Solrød og Havdrup 

 Ombygning af biblioteket til ”Solrød Bibliotek og 

Kulturhus”  

 Udbygning af Solrød Idrætscenter med ny hal 

 Strandens Hus 

 Kunstgræsbane i Havdrup 

 Elevator i Havdrups Idrætscenter 

 Nyt lokalebooking og tilskudssystem 
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Ovenfor ses det samlede budget for 2023-2026 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området.  

Det samlede budget på området udgør 26,8 mio. kr. i 2023. Hovedparten af budgettet ligger på Idrætssektionen samt 

på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Disse poster tegner sig for tilsammen 20,5 mio. kr. svarende til 68 % af det samlede 

budget i 2023.  

 

Budgettet indeholder alene udgifter og indtægter inden for servicerammen. 

 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikområde. Hertil 

vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter. 

 

 

Nye budgetinitiativer  
 

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet 

 

 

  

Samlet budget 2023-2026 
 
Tabel 1 Samlet budget 

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 10 - samlet sum 26.835 26.946 26.946 26.946 

Indenfor servicerammen 26.835 26.946 26.946 26.946 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.517 8.517 8.517 8.517 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.935 1.935 1.935 1.935 

Folkeoplysning 3.571 3.571 3.571 3.678 

Idrætssektionen 11.958 12.069 12.069 11.962 

Øvrige afdelinger 854 854 854 854 
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Solrød Bibliotek og Kulturhus 
Solrød Bibliotek og Kulturhus betjener kommunens borgere og institutioner og varetager opgaver efter Biblioteksloven 

og kommunalfuldmagten. Huset er åbent for brugere hver dag kl. 7-22.  I Havdrup kan borgerne også afhente reser-

verede og aflevere lånte materialer i Bibliotekspunktet. 

 

Brugerne kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge kulturhusets faciliteter og services. I den beman-

dede åbningstid bistår medarbejdere borgerne med litteraturformidling, bistand i brug af de mange forskellige services 

samt råd og vejledning ift. kulturaktiviteter.  

 

Biblioteket arbejder såvel fysisk samt digitalt med håndtering og udlån af materialer, formidling af litteratur, søgning 

og håndtering af information, skabelse af viden, dannelse og aktiv deltagelse i samfundet samt med kulturaktiviteter 

for borgere i alle aldre.  

 

Solrød Bibliotek og Kulturhus har stort fokus på borgerinddragelse og samskabelse. Det sker dels ved at udbrede 

konceptet ”DIT Bibliotek og Kulturhus” (Do-It-Together), som understøtter borgerne i at skabe egne aktiviteter for 

andre borgere. Kulturhuset bistår med råd og hjælp til det praktiske samt til markedsføring af aktiviteten. Dels ved en 

høj grad af involvering af frivillige i kulturelle aktiviteter og biblioteksservices.  

 

Målet med ovenstående indsatser er at borgere i alle aldre tilegner sig viden, lærer og får lyst til at læse og deltage i 

samt skabe kulturelle aktiviteter livet igennem med henblik på at bidrage til et aktivt lokalt medborgerskab og borger-

nes livslange kulturelle dannelse.  

 

Til Solrød Bibliotek og Kulturhus hører også Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige i Lokalhistorisk forening, og 

budgettet dækker primært databaseadgang og andre administrative udgifter. 

 

 

Tabel 2 samlet budget Solrød Bibliotek og Kulturhus 

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum 8.517 8.517 8.517 8.517 

Indenfor servicerammen 8.517 8.517 8.517 8.517 

Licenser 588 588 588 588 

Lokalhistorisk arbejde, U-ØD 36 36 36 36 

Biblioteket fællesudgifter, ØD 7.893 7.893 7.893 7.893 

Heraf:     

                Personale m.v. 6.762 6.762 6.762 6.762 

                 Kulturelle arrangementer 100 100 100 100 

                 Indtægter, ØD -171 -171 -171 -171 

                 Bøger og udlånsmaterialer  877 877 877 877 

                 Øvrige 326 326 326 326 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 10: KULTUR OG FRITID 

203 

 

Tabel 3 Aktivitetstal for bibliotek og kulturhus 

 

 

  

 2018 2019 2020 2021 Ændring 2018-2021 

Besøgstal 128.145 131.359 94.6031 105.711 -18% 

Udlån fysiske bøger 116.752 113.181 80.1781 73.6281 -37% 

Udlån digitale materialer 11.829 15.031 24.7442 35.4282 200% 

Antal arrangementer 108 154 1341 943 -13% 

Antal deltagere til  

arrangementer 
4.820 6.297 4.6841 2.8923 -40% 

1 Fysiske nedlukninger og restriktioner ved genåbninger som følge af COVID-19 har påvirket borgernes muligheder for besøg, lån af fysiske 

materialer og deltagelse i arrangementer på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Dels ved krav om coronapas og dels ved begrænsninger af antal-

let af deltagere til arrangementer og i de enkelte lokaler. COVID-19 har også medført en generel tilbageholdenhed blandt borgere til at 

færdes blandt andre og dermed til at komme på biblioteket og i kulturhuset. Hertil kommer en generel ændret adfærd i befolkningen, hvor 

borgere i fravær af fysiske materialer og arrangementer har købt egen adgang til private bogstreamingstjenester og digitale oplevelser. 

Tilsammen har det haft en markant påvirkning af borgernes brug og mulighed for brug af bibliotek og kulturhus, som afspejler sig i tallene 

for 2021.  
2 Den enkelte borgers kvote blev hævet væsentligt under nedlukningen i foråret 2021 
3 I 2020 var nedlukningsperioden afgrænset til forårsmånederne midt marts-midt juni. I 2021 umuligjorde restriktioner og nedlukning arran-

gementer fra årsskiftet til starten af maj. Nedlukningsperioden i 2021 var dobbelt så lang og lå hen over vinteren, som er bibliotekets højsæ-

son.  
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Kultur og Fritidssekretariatet 
 

 

 

Tabel 4 Samlet budget Kultur og Fritidssekretariatet 

Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og samarbejder tæt med de lokale kultur- fritids- og idrætsforeninger, af-

tenskoler, de selvorganiserede borgere i kommunen samt råd og udvalg på idræts- og kulturområdet. 

 

Foreningerne og borgerne står for aktiviteterne. Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og knytter kontakt til Fol-

keoplysningsudvalget, der behandler og godkender foreningernes og aftenskolernes ansøgninger om midler til deres 

mange forskellige aktiviteter. Udlån og fordeling af kommunale idrætshaller, lokaler og udendørsanlæg samt lokale-

tilskud hører også til i Folkeoplysningsudvalget. Teaterforestillinger og tilskud til kulturelle formål, hører under Kultur-

, idræts- og fritidsudvalget. Kultur- og Fritidssekretariatet står for den administrative betjening af Kultur-, idræts- og 

fritidsudvalget og bistår også administrativt Team Solrød.  

 

Kultur- og Fritidssekretariatet implementerer indsatser fra politikker, politiske mål samt budgetaftaler for området samt 

afvikler lokale idræts- og kulturarrangementer såsom Sjov Sommer, Fritid i Solrød og vandrefestival. 

Kultur- og Fritidssekretariatet varetager opgaver efter Folkeoplysningsloven. 

 

  

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum 5.507 5.507 5.507 5.614 

Indenfor Servicerammen 5.507 5.507 5.507 5.614 

          Kultur og Fritidssekretariatet, personale 1.587 1.587 1.587 1.587 

Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler 106 106 106 106 

Tilskud til kulturelle formål 242 242 242 242 

Folkeoplysningsudvalget 3.571 3.571 3.571 3.678 
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Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i forskellige aktiviteter, som det fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 5 Samlet budget Folkeoplysningsudvalget 

  

i 1.000 kr. 2023 

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum 3.571 

Folkeoplysning andre formål:  

Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte tilskud 
142 

Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse 118 

Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de  

folkeoplysende foreninger 
80 

Tilskud til åbent bibliotek - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter 

aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr til aktiviteten 
57 

Ungdomspuljen - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til unge, 

der deltager i nationale stævner og konkurrencer. 
62 

Tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. Der er 

inden for puljen reserveret 30 t.kr. til integration af flygtninge og 30 t.kr. til 

partnerskaber mellem skole og foreninger 

160 

Tilskud til voksenundervisning 750 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 
322 

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger 963 

Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole 42 

Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler 646 

Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning 231 
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Idrætssektionen 
 

Tabel 6 Samlet budget idrætssektionen 

Idrætssektionen omfatter drift og udvikling af idrætshaller og udendørs idrætsanlæg beliggende over hele kommunen. 

Idrætsfaciliteterne administreres og driftes samlet, så stordriftsfordelene i videst omfang udnyttes.  

 

I dagtimerne er det primært skole- og gymnasielever samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i eftermiddags- 

og aftentimerne samt weekender primært er foreninger og aftenskoler, der udbyder aktiviteter for borgere i alle aldre. 

De selvorganiserede borgere anvender primært naturen og de udendørs fritidsfaciliteter. Med de politiske mål for 

området i 2021 vedrørende ”fleksible rammer” og for ”aktive borgere” skal det gøres muligt for de selvorganiserede 

borgere at benytte ledige idrætsfaciliteter.  

 

Fællesudgifter i Idrætssektionen 

Fællesudgifterne i Idrætssektionen omfatter udgifter til fælles drift af idrætsfaciliteterne. Det er primært lønudgifter til 

fagpersonale, som udfører driftsopgaverne. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler, 

rengøringsmaskiner samt andre omkostninger som uddannelse, trivselsfremme, telefoni, digitalisering og rekvisitter. 

 

Hallerne 

Området omfatter det direkte budget til drift af idrætshallerne i Havdrup, Jersie og Solrød. Budgettet omfatter primært 

udgifter til drift, løbende indvendig og udvendig vedligeholdelse, indkøb og reparation af inventar/udstyr samt sikker-

hed og IT. Området omfatter indtægter vedrørende salg af reklameplads i Solrød Idrætscenter, som foregår i samar-

bejde med Team Solrød. 

 

Svømmehallen, ØD 

Området omfatter det direkte budget til drift af svømmehallen. Budgettet omfatter primært udgifter til forbrugsstoffer, 

indvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af teknikrum, samt indkøb og reparation af inventar/udstyr. 

Herudover afholdes udgifter til IT systemer. 

 

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Idrætssektionen - samlet sum 11.958 12.069 12.069 11.962 

Indenfor servicerammen 11.958 12.069 12.069 11.962 

Fællesudgifter for idrætssektionen 11.155 11.266 11.266 11.159 

Hallerne 3.062 3.062 3.062 3.062 

Svømmehallen 541 541 541 541 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 552 552 552 552 

Kunstgræsbaner (Solrød) 500 500 500 500 

Indtægter svømmehallen -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 

Indtægter haller -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 

Området omfatter det direkte budget til drift af de udendørs idrætsanlæg. Budgettet omfatter primært udgifter til 

pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og reparation af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover afholdes 

udgifter til maskinpark, værktøj og forbrugsmaterialer. 

 

Kunstgræsbaner i Solrød og Havdrup 

Området omfatter det direkte budget til drift af kunstgræsbanerne ved Solrød Idrætscenter og Havdrup Idrætscenter. 

Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdelse og pleje af kunstgræsset, som beskrevet ved anlæggelsen af banerne, 

inkl. maskiner, materiel og forbrugsmaterialer. 

 

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter 

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af idrætshaller og svømmehal. Derudover 

omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 

 

 

Øvrige afdelinger 
Budgettet ligger hos Personaleafdelingen, og vedrører løn til I/A.-lederen .

Tabel 7 Samlet budget øvrige afdelinger. 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Øvrige afdelinger - samlet sum 854 854 854 854 

Indenfor servicerammen 854 854 854 854 

Personaleafdelingen 854 854 854 854 
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