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3 Udvikling i medlemstal

Medlemstal 2018 2019 Udvikling 
numerisk

Udvikling 
i procent

Ballerup 9.373 10.706 1.333 14,2%
Dragør 1.887 3.021 1.134 60,1%
Frederiksberg 13.729 14.073 344 2,5%
Gentofte 14.853 17.025 2.172 14,6%
Gladsaxe 16.772 12.245 -4.527 -27,0%
Herlev 9.262 9.500 238 2,60%
Hvidovre 8.623 11.095 2.472 28,7%
København 95.414 103.345 7.931 8,3%
Lyngby-Taarbæk 14.122 14.951 829 5,9%
Rødovre 5.136 5.238 102 2,0%
Tårnby 7.514 7.413 -101 -1,3%
Samlet for DGI Storkøbenhavn 192.929 204.811 11.882 6,2%



4

Aktive idrætsforeninger og et levende 
civilsamfund afhænger af mange forskelli-
ge faktorer og kræver understøttelse af de 
rammevilkår, som de frivillige foreninger og 
engagerede ledere lever under. 

I DGI Storkøbenhavns område er ude-
frakommende faktorer som kommerciali-
sering, urbanisering og tilflytning med til 
at skabe en kompleks virkelighed for de 
frivillige idrætsforeninger, som kan være 
vanskelig af navigere i.

Vi oplever dog også en stigende tendens 
til, at foreningsliv bliver ”trendy” igen, især 
når foreningslivet iscenesættes som en 
social aktør, der binder byen sammen og 
medvirker til at understøtte andre og mere 
velfærdspolitiske dagsordener - såsom 
inklusion og tryghed.

Der er også flere børn og unge, der søger 
idrætsforeningerne end tidligere og alene i 
Københavns Kommune har der siden 2012 
været en medlemsvækst i idrætsforenin-
gerne på over 11.000 medlemmer (0 til 18 år 
ifølge CFR). Dette er sket samtidig med, at 
relativt set færre voksne dyrker idræt i for-
eningerne, hvilket iscenesætter en uformel 
arbejdsdeling mellem idrætsforeningerne 
og andre idrætsudbydere.

For DGI Storkøbenhavn er det dog vigtigt 
at understrege, at voksnes engagement i 
børn og unges idrætsliv er afgørende og 
har stor værdi og betydning for det frivilli-
ge engagement, som tusindvis af børn og 
unge nyder godt af. For at endnu flere børn 
og unge også fremover kan dyrke idræt i 
foreningslivet er der således afgørende, at 
foreningerne fortsat også er relevante for 
voksne.

Dertil er det afgørende at vedblive med at 
sættes fokus på, om og hvordan de man-
ge voksne, frivillige idrætslederes indsats 
værdsættes. Bakkes der aktivt op fra poli-
tisk og kommunal side? Prioriterer kommu-
nerne at støtte op om idrætsforeningernes 
udvikling? Og imødekommer de borgernes 
ønsker og behov for foreningsidræt? Her-
under f.eks. når det gælder piger og kvin-
ders idrætsbehov?

Megatrends i storbyen



5

Skater-fællesskab i foreningen Ørestad Street, der med hjælp 
fra DGI Storkøbenhavn har rejst penge til indkøb af en rampe i 
Ørestad Streethal. (foto: Louise Falk Tranberg)

Basketball er en af de idrætsgrene, der har oplevet stor frem-
gang i børne- og ungdomsrækkerne de sidste par år. Billedet er 
fra en træning hos Amager Basket. (foto: Sofie Reimer)



6 Strategiproces
I DGI Storkøbenhavn har bestyrelsesarbej-
det i 2019 især båret præg af arbejdet med 
at formulere vores kommende strategi, der 
skal række frem til og med 2023.
Strategiprocessen har omhandlet tenden-
ser, kommende kommunale samarbejder 
og strategisk kommunikation, hvor vi grad-
vist investerer i at blive bedre til at kommu-
nikere værdien af foreningernes projektind-
satser.

Strategiprocessen handler dog også om 
det vi drømmer om at have opnået i 2023, 
når strategiprocessen udløber; og hér står 
især et overordnet begreb som det centra-
le for vores indsatser i de kommende år – 
social bæredygtighed. Vi drømmer således 
om, at social bæredygtighed bliver ligeså 
vigtig for politikernes prioriteringer som mil-
jømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Visionsaftalerne med visionskommunerne løber frem til år 2022. 
Aftalerne skal bidrage til, at flere borgere lever et idrætsaktivt liv 
og derved medvirker det at realisere målsætningerne i DIF og 
DGIs fælles vision Bevæg dig for livet.

Indvielse af det flydende aktivitetshus i Nordhavn med adgang 
for offentligheden og særlige faciliteter for foreningerne i 
Nordhavn IF. (foto: Adam Wied Hatting)



7 Strategiproces
Vi har haft flg. temadrøftelser på bestyrelsesmøderne i 2020

• Byudvikling. Tilgange og positionering
• Kommuner. Programområder, interessevaretagelse og partnerskaber.
• Forretningsmodel. Økonomi og medlemstal
• Værdiskabelse for foreninger. Bevæg Dig For Livet, vækstaftaler og partnerskaber
• Programområderne/Fokusområder. Strategiske indsatsområder i DGI

Vi har trukket på flg. eksterne videnspersoner:
• Bjarne Ibsen, Professor, SDU
• Tina Saaby, tidl. Stadsarkitekt i Københavns Kommune
• Jakob Ludvigsen, Centerchef, Herlev Kommune
• Søren Riskjær, tidl. idrætspolitisk chef, DGI
• Per Schultze, udviklingschef, By & Havn
• Christina Berlin Hovmann, kontorchef, Erhvervsministeriet 
• Anna Pouplier, Familieidræt
• Allan Nyhus, Hovedstadens Svømmeklub
• Jan Sørensen, BK Skjold
• Christian Bigom, Pan Idræt
• Finn Blohm, Hvidovre Idrætsforening

Spring for Livet motionsdag på Frederiksberg. 
(foto: Adam Wied Hatting)



8 Social bæredygtighed
Hele hovedstadsområdet udvikler sig 
hastigt i disse år. Befolkningstallet stiger, 
nye byområder skyder op og nye frivillige 
fællesskaber opstår.

Det har i 2019 været en hovedudfordring 
for DGI Storkøbenhavn, at forholde sig 
mere aktivt til byudviklingen og de fysiske 
rammer for idræt og fællesskaber, som 
efter vores oplevelse ikke skabes i samme 
takt som den generelle byudvikling.

DGI Storkøbenhavn ønsker at spille en po-
sitiv forskel for foreningslivet i de 11 kom-
muner, som vi dækker – og i den forbindel-
se er ”bæredygtighed” blevet et centralt 
begreb med både et økonomisk, socialt og 
miljømæssigt sigte. 

I DGI Storkøbenhavn anerkender vi, at alle 
tre versioner af bæredygtighed hænger 
sammen; men vi oplever også, at vi som 
idrætsorganisation kan gøre en forskel med 
udgangspunkt i den sociale bæredygtig-
hed.

DGI Storkøbenhavn har koblet sig på denne 
dagsorden i arbejdet for at styrke rammer-
ne for idrætsfællesskaber i fremtiden, hvil-
ket er helt afgørende, når byudviklingen i 
hovedstadsområdet er så voldsom. Det er i 
disse år, at rammerne for kommende gene-
rationers idrætsfællesskaber fastlægges.

I DGI Storkøbenhavn arbejder vi for fysi-
ske rammer, som understøtter udviklingen 
af lokalt forankrede idrætsforeninger og 
idrætsfællesskaber, hvor vi sætter fokus 
på idrætsforeningernes og civilsamfundets 
betydning for en god og blandet by, hvor 
der er plads til frivilligt engagement. Livet 
mellem husene må ikke undervurderes i 
bæredygtighedsdebatten. 

Under mottoet flere #FlereFælledparker vil 
vi på sociale medier skabe fokus på den 
betydning grønne fleksible områder har for 
byens sociale bæredygtighed.

I DGI Storkøbenhavn er det vores ambition, at social bæredygtighed...
• prioriteres på lige fod med miljømæssig bæredygtighed i byudviklingen
• understøtter frivillige idrætsfællesskaber i byområder, hvor har brug for at styrke 

inklusion og social mobilitet
• resulterer i, at børn og unge i hovedstadsområdet får samme muligheder for at 

være del af en idrætsforening, som i andre dele af landet
• sætter fokus på piger og kvinders foreningsdeltagelse
• sikrer en balance ift. miljømæssig bæredygtighed i planlægningen af nye grønne 

områder

#FlereFælledparker
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Befolkningstal
og fremskrivning 2010 2015 2020 2025
Ballerup 47.652 48.355 48.602 48.447
Dragør 13.564 14.028 14.494 14.304
Frederiksberg 96.718 103.192 104.305 105.354
Gentofte 71.052 74.932 74.830 74.504
Gladsaxe 64.102 67.347 69.262 71.886
Herlev 26.556 28.148 28.953 29.710
Hvidovre 49.724 52.380 53.527 54.876
København 528.208 580.184 632.340 671.912
Lyngby-Tårbæk 52.237 54.778 56.214 56.094
Rødovre 36.233 37.743 40.652 42.702
Tårnby 40.383 42.573 42.989 43.448
I alt 1.026.429 1.103.660 1.166.168 1.213.237

Projektet ”Friluftsliv og Fæl-
lesskab for Alle”, hvor børn 
og unge fra udsatte familier 
prøver udendørs aktiviteter 
omkring Amager Naturpark 
i samarbejde med storkø-
benhavnske foreninger. 
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Løft i flok og i forening - Hvidovre Gymnastik, Avedøre Idrætscenter, Hvidovre

Én af de andre sager, som har fyldt meget 
på den idrætspolitiske dagsorden, er det 
nye bookingssystemet ”Foreningsportalen” 
og de nye procedurer for tildeling af facili-
tetstider i Københavns Kommune. 

Ét af hovedkritikpunkterne var, at For-
eningsportalen blev introduceret sidelø-
bende med indførslen af gebyrer på brug 
af kommunale faciliteter, hvilket medvirker 
til en unødig kompleksitet for alle impli-
cerede parter. I DGI Storkøbenhavn har vi 

fulgt drøftelserne tæt og har bakket op om 
idrætsgruppen i Folkeoplysningsudvalget 
i deres forsøg på at påpege problemerne 
med bookingsystemet - både før, under og 
efter systemets implementering. 

 I DGI Storkøbenhavn har vi samlet idræts-
foreningernes kritikpunkter i et ret omfat-
tende notat. 

Booking-sagen part 2

Udpluk af kritikpunkterne til bookingsystemet ”Foreningsportalen”

• Deadline for forvaltningens udmeldinger for tildeling af tider blev markant overskredet. 
Foreningerne gik således på ”sommerferie” uden at kende til hvilke af de ansøgte faci-
litetstider, der var imødekommet, hvorfor de ikke informere instruktører og trænere.

• Stor frustration hos de store klubber: Systemet er ikke designet til de store foreninger, 
da der skal søges for ét hold og én facilitetstid af gangen. Det har medført en kæmpe 
administrativ belastning for foreningerne og bl.a. i Hovedstadens Svømme Klub rap-
porteres der om at de har brugt tre gange så meget tid på ansøgninger ift. det hidtidi-
ge bookingsystem.

• I systemet er det fra kommunal side prædefineret hvilke idrætsaktiviteter, der kan dyr-
kes i faciliteterne. Det resulterer i, at en række af faciliteterne ikke kan fremsøges, for-
di det er faciliteten selv, som har fået defineret hvilke idrætsaktiviteter, den er ”egnet” 
til. Det har betydet, at man fra kommunal side har overset en række mindre og knap 
så udbredte idrætsaktiviteter.

• Systemet tager ikke hensyn til sæsonbetonede idrætter – og når det er to år af gan-
gen, man søger, kan der være en del timer, som man ikke har brug for, fordi man kun 
bruger de sæsonbestemte tider.

• Forvaltningen kan fortsat vælge at fordele efter ”nærhedsprincippet”. Det er ikke tyde-
ligt, hvordan dette princip defineres i praksis.

• Det er er uheldigt, at der er klagevejledningen står, at ”Denne afgørelse er endelig og 
kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.”  De manglende klagemuligheder 
har dog ikke afholde foreningerne helt fra at klage, viser forvaltningens opgørelse – 
og vi undrer os i DGI Storkøbenhavn over, om det overhovedet er lovligt, at man ikke 
kan klage?
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Storebror og fjerbolde i forening - Valby Badminton Club, Skolen i Sydhavnen, København

I DGI Storkøbenhavn har vi desuden en 
oplevelse af, at kommunen ikke selv kan 
skabe et brugbart overblik ift. tilgængelige 
tider i skolernes idrætshaller. Vi har via en 
lille stikprøve fået indblik i den konkrete 
timefordeling på syv lokale folkeskoler, og 
via en manuelt indsats over flere dage fik 
vi identificeret de ledige tider på skolerne 
ved at kigge alle eksisterende timebookin-
ger igennem og sætte dem op i ugeske-
maer for at skabe et overblik - en indsats, 
som der pt. ikke er nogen aktører, der 

har ressourcer til ift. de 64 københavnske 
folkeskoler. Den manglende transparens 
på skoleområdet ift. timefordelingerne er 
uholdbar. 

Blandt andet som følge af den store util-
fredshed med booking og gebyr i Kø-
benhavns Kommune blandt medlemsfor-
eningerne har vi valgt at sætte yderligere 
fokus på samarbejdet med idrætsgruppen 
i Folkeoplysningsudvalget i Københavns 
Kommune. 

 Booking-sagen part 2

Store foreninger, som f.eks. Hovedstadens Svømmeklub, har 
skullet bruge dusinvis af timer på at taste i det nye bookingssy-
stem. (foto: Lars Sørensen)
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Anlægsloftet har fyldt meget på den politi-
ske dagsorden i 2019 – også i DGI Storkø-
benhavn, hvor det bl.a. var et centralt tema 
på konferencen i november.

Anlægsloftet er en landspolitisk styringsme-
kanisme i relation til kommunernes anlægs-
byggeri og lægger en dæmper på kom-
munernes udgiftsniveau. Anlægsloftet har 
den konsekvens i de 11 kommuner, som DGI 
Storkøbenhavn dækker, at kommunernes 
bygge- og renoveringsprojekter udskydes, 
selv om de i princippet er finansieret og 
besluttet politisk.

Som eksempel havde anlægsloftet i Kø-
benhavns Kommune direkte konsekvenser 
for hele 91 bygge- og renoveringsprojekter 
i Københavns Kommune – altså bygge-
projekter, der var besluttet, men nu tidligst 
udføreres i 2022.

I DGI Storkøbenhavn har vi i 2019 sat fokus 
på de store konsekvenser, som de mang-
lende facilitetsbyggerier har for fremtidens 

foreningsliv og de frivillige fællesskaber. 
Efterslæb på nye idrætsfaciliteter og efter-
slæb på vedligeholdelsen af eksisterende 
idrætsfaciliteter eroderer foreningernes 
mulighed for at bidrage til fællesskaber i en 
blandet by.  Den sociale bæredygtighed er 
med andre ord udfordret.

Vores fokus tog form som en kampagne-
lignede kommunikationsindsats, der var 
koordineret i tæt samarbejde med bl.a. 
DBU København, hvor vi satte fokus på de 
mange idrætsanlæg, der er blevet ramt af 
anlægsloftet. DGI´s formand Charlotte Bach 
Thomassen og borgmester Frank Jensen 
forsøgte også at råbe Christiansborg op i 
en fælles kronik i Politiken. 

Anlægsloftet og dets betydning for for-
eningslivet var også på dagsordenen den 
9. november 2019, hvor vi holdt en idræts-
konference i København i samarbejde med 
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Idrætsfo-
rum København (DIF). 

Anlægsloftets konsekvenser 

Idrættens konference arrangeret af DGI 
Storkøbenhavn og Idrætsforum Køben-
havn. (foto: Adam Wied Hatting)

Tilføjelse: ”Siden coronakrisens indtog i 
Danmark er anlægsloftet nu blevet ophæ-
vet med virkning i hele 2020, hvilket også 
kan få positiv betydning for udbygningen 
og renoveringen af idrætsanlæg i kommu-
nerne.”



13 Nye former for kommunale
partnerskaber

Begejstring eller gebyr i forening? - Boldklubben Skjold, Ryparken, København

I DGI Storkøbenhavn har vi brugt 2019 på at 
formulere en række nye samarbejdsformer 
for de kommunale partnerskaber, der som 
fælles målsætning søger at løfte forenings-
deltagelsen, styrke fællesskaberne og 
skabe bedre og mere sammenhængende 
liv i kommunerne. 

Én af de indsatser, der er brugt tid og 
kræfter på at koordinere er de kommende 
kommunesamarbejder på Vestegnen, hvor 
vi i vores gengrafiske områder har Hvidov-
re og Rødovre kommuner. For at kunne nå 
ud til de andre kommuner på Vestegnen 
har vi i tæt samarbejde med DGI Midt- og 
Vestsjælland taget initiativ til en målrettet 
satsning, hvor også Albertslund, Brøndby, 
Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj samt Val-
lensbæk kommuner blev inviteret ind til en 
dialog om hvorledes vi i samarbejde kan 
styrke fremtidens forenings- og idrætsliv.

Anledningen til Vestegnssatsningen er den 
konkrete, at DGI har øremærket 8 mill. kr. 
over de næste fem år til konkrete indsatser 
i kommunerne. Hvis kommunerne også bi-
drager med en tilsvarende økonomi kan vi 
igangsætte nye udviklingsinitiativer, støtte 
de lokaler foreninger og løfte foreningsdel-
tagelsen tættere på landsgennemsnittet - til 
glæde for både børn, unge og lokalsam-
fund.

Også i Lyngby-Taarbæk har vi brugt en del 
tid og god energi på at formulere en fælles 
partnerskabsaftale, der også involverer det 
lokale idrætsråd ”Fællesrepræsentationen 

for Idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk” 
(FIL). Med partnerskabet ønsker de tre par-
ter at koordinere og samle kræfterne om 
en række fælles indsatser og derigennem 
understøtte og igangsætte aktiviteter og 
udviklingsinitiativer målrettet børn og unge.
Fortsættes...

Ungdommens Folkemøde hvor 
DGI Storkøbenhavn stod for 
flere workshops.
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Løft i flok og i forening - Hvidovre Gymnastik, Avedøre Idrætscenter, Hvidovre

Også i Københavns Kommuner skal de 
langvarige forhandlinger om en flerårligt 
samarbejde stå sin prøve. Tilbage i 2015 
blev en intern analysegruppes afsluttende 
papir besluttet af den fælles visionsgruppe i 
DIF og DGI.  Hovedpunkterne i dette doku-
ment udgør fortsat rammen for den drøftel-
se vi har haft med kommunen om et flerår-
ligt samarbejder, der tager udgangspunkt 
i de københavnerspecifikke karakteristika: 
For få idrætsfaciliteter, stor tilflytning og en 
generelt færre foreningstilbud til børn og 
unge. 

Dette søger vi at imødegå med en konse-
kvent bydelstilgang, hvor vi arbejder med 
idrætten København i mindre og mere 
overskuelige størrelser med fokus på 
bydele og byområder i ønsket om at sik-
re sammenhæng for børnefamilier, styrke 
sammenhængskraften i udsatte byområder 
samt sikre en optimering af eksisterende 
idrætscentre med foreningsdannelse og 
idrætsfaciliteter i nye bydele. Specifikt for 
den kommende samarbejdsaftale med 
Københavns Kommune er der sat en mål-
sætning om 10.000 flere børn og unge i 
foreningslivet inden for 2024.

Nye former for kommunale
partnerskaber

#10000FlereAktiveBørn

”Foreningen på skolen” på Bellahøj Skole, som en del af 
DGI Storkøbenhavns bydelsindsatser.
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Storebror og fjerbolde i forening - Valby Badminton Club, Skolen i Sydhavnen, København

Fra bestyrelsen skal der især lyde en tak 
til de mange foreninger, som vi har samar-
bejdet med i det forløbne år. Tak til alle jer 
- de mange frivillige i foreningerne. Uden 
trænere, holdledere og bestyrelsesmed-
lemmer var foreningsidrætten slet ikke den 
samfundskraft, som tilfældet er. Det er en 
daglig glæde og en stor inspiration at se 
jeres dedikerede indsats for medlemmerne 
og lokalsamfundet.

En stor tak skal også lyde til de mange 
kommuner, fonde og idrætsorganisationer, 
som vi har samarbejdet med i 2019, og som 
støtter os i bestræbelserne på at få flere 
idræts- og foreningsaktive.
Også tak til vores sponsorer og eventpart-
nere. Sidst skal der også lyde en tak til de 
kompetente medarbejdere i DGI Storkø-
benhavn, som yder en dedikeret og fokuse-
ret indsats hver dag.

Tak for indsatsen



16 Medlemstal - udvidet

 Befolkningstal og medlemsandel af befolkningen

2015 2016 2017 2018 2019
Befolk-
ningstal

Medlems-
andel

Befolk-
ningstal

Medlems-
andel

Befolk-
ningstal

Medlems-
andel

Befolk-
ningstal

Medlems-
andel

Befolk-
ningstal

Medlems-
andel

Ballerup 48.355 21% 48.224 21% 48.231 20% 48.295 19% 48.458 22%
Dragør 14.028 9% 14.142 11% 14.288 11% 14.272 13% 14.270 21%
Frederiks-
berg 103.192 10% 104.481 11% 105.037 12% 104.410 13% 103.960 14%
Gentofte 74.932 13% 75.350 17% 75.805 20% 75.803 20% 75.176 23%
Gladsaxe 67.347 22% 67.914 24% 68.775 26% 69.484 24% 69.681 18%
Herlev 28.148 26% 28.423 30% 28.406 31% 28.572 32% 28.786 33%
Hvidovre 52.380 12% 52.831 13% 52.964 15% 53.282 16% 53.416 21%
Køben-
havn 580.184 14% 591.481 15% 60.2481 15% 613.288 16% 623.404 17%
Lyngby-
Taarbæk 54.778 16% 55.097 18% 55.240 24% 55.472 25% 55.790 27%
Rødovre 37.743 10% 38.002 10% 38.492 12% 39.343 13% 40.052 13%
Tårnby 42.573 16% 42.860 17% 43.010 17% 43.063 17% 42.984 17%

Udvikling af medlemstal

2015 2016 2017 2018 2019
Ballerup 10.207 9.934 9.825 9.373 10.706
Dragør 1.326 1.569 1.582 1.887 3.021
Frederiksberg 10.617 11.034 12.691 13.729 14.73
Gentofte 9.384 12.672 14.987 14.853 17.025
Gladsaxe 14.993 16.155 17.991 16.772 12.245
Herlev 7.292 8.598 8.770 9.262 9.500
Hvidovre 6.494 6.930 8.190 8.623 11.095
København 81.899 85.947 88.850 95.414 103.345
Lyngby-Taarbæk 8.689 10.014 13.352 14.122 14.951
Rødovre 3.806 3.989 4.493 5.136 5.238
Tårnby 6.668 7.224 7.393 7.514 7.413
Samlet medlemstal for 
DGI Storkøbenhavn 157.472 170.564 184.250 192.929 204.811
Procentvise stigning 8,3% 8,0% 4,7% 6,2%
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