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Bidrag 1 – syv idrætsforeninger v. Jan Chri-
stensen 

Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Eliteidræt – muligheden for at oprette et elite-
idræts-team i Sorø. Organisation, økonomi og 
interessenter er nærmere beskrevet i hørings-
svaret.  

Borgmester Ivan Hansen og Kultur- og Fritidsud-
valgsformand Poul Hangler afholder møde med 
de syv idrætsforeninger den 20. maj kl. 16:30-19 
2008. Afventer resultatet af dette møde. 

Ole Hückelkamp, Sport Radio 1049 Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Rettelser til Idræts-afsnittet.  
 

Indarbejdes i afsnittet.  

Idrætsråd – Sorø Kommune skal skabe ram-
merne for et rådgivende organ samt en eliteor-
ganisation i samarbejde med erhvervslivet. 

Et idrætsråds oprettelse vil blive bakket op af So-
rø Kommune, men det vurderes, at initiativet skal 
komme fra foreningslivet.  

Lars Bo Andersen Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Fremme af kommunens synlighed, bl.a. på 
”idrætsportalen”. Sundhedsprofil til download. 
 
 
 

Vil blive indarbejdet i det videre arbejde med ”op-
levelsesportalen”.  

Sammenhæng med sundhedspolitikken. I det omfang, det er blevet fundet relevant, er 
Sorø Kommunes Sundhedspolitik blevet indarbej-
det i Kultur- og fritidspolitikken.  

Stisystemer. Overgives til Fagcenter Teknik & Miljø sammen 
med øvrige henvendelser om stisystemer.  

Bo Christensen Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Udendørs idrætsanlæg til nationale arrange-
menter.  

Overgives til Ejendomscenteret. 

Idrætspolitisk helhedsbetragtning. Bemærkninger vil blive indarbejdet i politikken.  

Der mangler udendørs faciliteter til understøttel-
se og opfyldelse af politikkens intentioner. 

Overgives til Ejendomscenteret. 

Yderligere fodboldbaner. Overgives til Ejendomscenteret. 

Ole Ring – Jussi Wolkovitz, på vegne af Sorø 
Sportsråd  

Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Gode basistilbud for børn i lokalområder. Særli-
ge tilbud kan ikke forventes lokalt. Faciliteter i 
lokalområder skal fastholdes og udbygges. Støt-
te til det lokale frivillige foreningsliv, særligt i 
forbindelse med rekruttering af frivillige.  

Fagcenter Kultur og Fritid er meget enige i be-
tragtningerne. Særligt rekrutterings-
problematikken vil være et tema under samar-
bejdsaftalen med DGI Vestsjælland.  
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Dokumentationskrav og bureaukratisering af 
eks. fordeling af haltider skal undgås. 

Bookingsystem for booking af haltider vil blive 
fuldt udbygget i 2008, men er allerede i brug. Der 
arbejdes til stadighed med at forenkle processer-
ne og Fagcenter Kultur og Fritid modtager meget 
gerne konkrete forslag om dette emne.  

Gode faciliteter til breddeidræt skal prioriteres 
højest, med fokus på sammenhold og fælles-
skab. Der skal ikke sættes offentlige anlæg til 
rådighed for selvorganiserede grupper. 

Taget til efterretning. Adgangen til offentlige an-
læg for selvorganiserede grupper vil blive diskute-
ret i regi af samarbejdsaftalen med DGI Vestsjæl-
land.  

Tilbud til børn, unge og ældre skal prioriteres 
frem for et særligt fokus på individuelle idræts-
udøvere. 

Fagcenter Kultur og Fritid betragter de to sats-
ningsområder som adskilte. Det er en prioritering, 
at det nuværende niveau for tilbud til børn, unge 
og ældre bibeholdes. Fokus på ”individuelle 
idrætsudøvere” vil blive diskuteret 20. maj (se 
ovenfor).  

Klar sammenhæng mellem Udviklings- og Plan-
strategien og Kultur- og Fritidspolitikken skal 
sikres. 

Vurderes imødekommet.  

Politikken mangler konkrete mål at sigte efter.  Kultur- og fritidspolitikken vil blive udmøntet i kon-
krete tiltag og prioriteringer, hvorved sammen-
hængen med politikkens overordnede plan bør 
fremgå.  
 

En eventuel svømmehal må ikke prioriteres på 
bekostning af udendørs arealer til den eksiste-
rende idræt. 

Taget til efterretning.  

Kurt Pedersen Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Bedre infrastruktur.  Bedre infrastruktur er et tema for bl.a. Fagcenter 
Teknik og Miljø. Tog- og busforbindelser søges til 
stadighed forbedret.  

Aktiviteter i yderområderne skal beskrives nøje-
re. 

Taget til efterretning og indarbejdet i politikken.  

Der bør anlægges offentlige legepladser i alle 
lokalområder, særligt i Dianalund er der en 
mangel. 

Taget til efterretning og videregivet til Fagcenter 
Teknik og Miljø.  

Jørgen Mogensen Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Forbindelsen mellem Sorø og Dianalund skal 
optimeres – enten i form af bybus eller frem-
kommelige og direkte vej- og stisystemer. 

Videregivet til Fagcenter Teknik og Miljø. 

Adgang til naturværdier – eks. Åmosen, Sobjerg 
Bakke, Tersløse Bøgeskov, renovering af træ-
laden m.v. – skal gøres fri.  

Videregivet til Fagcenter Teknik og Miljø. Der vil 
desuden blive arbejdet med synlighed af natur-
værdier på den kommende ”Oplev Sorø”-portal.  

Cykelstier mellem: Niløse-Dianalund, Skelle-
bjerg-Dianalund samt Vedde-Dianalulnd.  

Videregivet til Fagcenter Teknik og Miljø. 



Synlighed – nævn også kulturinstitutioner i Di-
nalund, også på hjemmesiden.  

Taget til efterretning og indarbejdet i kultur- og 
fritidspolitikken. Oplev Sorø-portalen vurderes at 
kunne dække det nævnte behov.  

Borgerinddragelse – digitalt, direkte henvendel-
ser, høringer, flere penge til formaliserede akti-
viteter i Dianalund. 

Høringsprocesser foregår digitalt via borger.dk og 
er altid tilgængelig på soroe.dk.  

Nævn institutioner udenfor Sorø. Publicér et 
digitalt skattekort.  

Taget til efterretning og indarbejdet i politikken. 
Ideen om det digitale skattekort vil blive vurderet i 
forbindelse med Oplev Sorø.  

Ikke ønske om ungdomshus i Sorø Kommune.  Til orientering er der tale om et kommunalt drevet 
ungdomskulturhus, som ikke er at sammenligne 
med det oprindelige Jagtvej 69. Kommunalt drev-
ne ungdomskulturhuse eksisterer i mange kom-
muner, eksempelvis Næstved, Køge, Roskilde, 
Valby, Esbjerg o.a. Sagen vil blive politisk be-
handlet i forbindelse med budgetforhandlingerne.  

Flere legepladser. Legepladser hører under Teknik & Miljø, hvor 
emnet i øjeblikket er under behandling.  

Skolens 10. klasse bør ligge i Dianalund.  Videregivet til Fagcenter Børn og Unge.  

Sober markedsføring. Udbygning af Kulturfir-
kanten, også gerne i højden.  

Sober markedsføring vil bl.a. foregå gennem Op-
lev Sorø. Sagen vedr. Kulturfirkanten behandles 
på Byrådets møde i juni 2008.  

Der skal indtænkes ”individuelle aktiviteter” i 
idrætslivet [”de selvorganiserede grupper”].  

Taget til efterretning i regi af samarbejdsaftalen 
med DGI Vestsjælland.  

Nyt idrætsanlæg i Dianalund.  Overgivet til Ejendomscenteret.  

Kunstnergården bør nævnes.  Indarbejdet i kultur- og fritidspolitikken.  

Der savnes et kulturhus i Dianalund, a la Vær-
kerne. Evt. placeret i det gamle rådhus.  

Overgivet til Ejendomscenteret.  

Mogens H. Kristiansen Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Åbning af Sorø Skolers værksteder.  Er ikke praktisk muligt. 

Forening: Sorø Aktivitetscenter oprettes.  Foreninger oprettes af borgerne selv. Der henvi-
ses til soroe.dk – Kultur og Fritid – Hjælp til op-
start af forening for flere oplysninger.  

Oprette Sorø Musikforening. Foreninger oprettes af borgerne selv. Der henvi-
ses til soroe.dk – Kultur og Fritid – Hjælp til op-
start af forening for flere oplysninger. 

Oprette forening til udbredelse af kunst. Foreninger oprettes af borgerne selv. Der henvi-
ses til soroe.dk – Kultur og Fritid – Hjælp til op-
start af forening for flere oplysninger. 



Oprette IT-rum på Sorø Bibliotek, hvor borgere 
kan lære om IT.  

Ideen er videregivet til Sorø Bibliotek.  

Per Bille & Betty Engholm Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

Ulæseligt og meningsmæssigt usammenhæn-
gende. 

Taget til efterretning.  

Bjørn Andersen Kultur- og fritidspolitikken 2008-2011 

En kultur- og fritidspolitik skal have bredde og 
kant. Der skal bakkes op om aktiviteter med 
bred folkelig opbakning.  

 Taget til efterretning.  
   
 

Kultur og fritid skal have tæt kontakt til landets 
uddannelses-, kultur- og fritidspolitik 

I arbejdet med Sorø Kommunes kultur- og fritids-
politik er der taget udgangspunkt i nationale poli-
tikker og strategier, særligt på de nævnte områ-
der. Det vurderes, at ønsket er efterkommet.  

Ludvig Holberg som ”formidler”, Holberg grebet 
an på utraditionel vis.  

Taget til efterretning og vil blive indarbejdet i frem-
tidige strategier og udmøntninger af kultur- og 
fritidspolitikken.  

Etablering af særlig portal, som har hovedvæg-
ten på nysgerrighed og bredde – ikke den vi-
denskabelige formidling.  

Oplev Sorø forventes at gå i luften i løbet af som-
meren. Her vil dette ønske blive vurderet.  

Holberg har noget at give i retning af forundring, 
forlystelse, åbenhed og tolerance.  

Vil blive vurderet i regi af Oplev Sorø-portalen. 

Folkelige, formidlingsmæssige aspekter og rela-
tionen til de sjællandske lokaliteter 

Vil blive vurderet i regi af Oplev Sorø-portalen.  

 
 
 
 
 




