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Komplet liste over renskrevet input fra alle dialogmøder vedr. ny kultur og 
fritidspolitik 2020-2024 i perioden januar – juni 2019 
 
 
PKU-møde, den 22/1 og videre opsamling den 26/3:  

 
Hvilken vision har udvalget for den nye politik?  
Understøtte initiativer og forskellighed/bredt  

Fyrtårne skal understøttes. Kalk – biografer – Camp etc.  
 
Flere bliver idrætsaktive (unge + forældre)  
Den skal være aktuel for ”fremtidens” kommune  

Den skal være langt mere lokalt forankret og skal udvikles med borgerne (individ-niveau)  

Spørgsmålet er, om der i det hele taget skal være en politik (en stor, lang forkromet)  
 
Hvordan skal politikken afspejle forskellige målgrupper, borgere og interessenter?  
På vidensdelen bør rapporten fra SDU inddrages. Både på lokalt niveau og ”helikopter-niveau”/kommunalt 
plan  

Sætte rammer – favne bredt – inddrage borgere og benytte den fri natur og faciliteter i hele kommunen  

Mere synlighed af vores mange aktiviteter  

Let tilgængelig – let løselig  
 
Hvilke temaer bør prioriteres?  
Forældreinddragelse  

Faciliteter (forbedring – ude + inde)  

Udnyttelse af faciliteter  

Facilitetsoptimering  

Faciliteterne, der skal tilkomme må gerne være/også være udendørsanlæg så som udehockey, fodbold 
m.m.  

Mere information på tværs af kommunen – sammenhængskraft  

Prioritere 1 -2 fyrtårne  
 
Hvilke forventninger til:  
1. Kunst –  
a. Lokal – bred.  

b. Borgerlig forankring  
2. Musik  
a. Lokal – intime koncerter  

b. Fyrtårn med Haslev festdage  
3. Kulturarv  
a. Synliggørelse  

b. Skoler bør inddrage den lokale kulturarv, så børnene lærer om lokalområdet – skoler skal være 
kulturhøjborge  

c. Museerne skal synliggøres. Kan udnyttes endnu mere  
4. Bibliotek og borgerservice  
a. Følge med udviklingen + læselyst (bog)  
Fra PKU-møde, tirsdag den 22/1 2019  
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b. Oplæg fra Vordingborg (kulturkonferencen) bør afspejles i vores biblioteker  
5. Biograf og teaterliv  
a. Biografer skal privatiseres  

b. Udendørs biograf/film. Events  
6. Det folkeoplyste område  

7. Frivillighed  
a. Følge med udviklingen og omstille sig  
 
Hvilket udviklingspotentiale er der i Faxe Kommune inden for kultur- og fritidsområdet?  
 

Styrker:  
 
Mange tilbud/foreninger  

Naturen  

Kunstsamling  

Det nye museum  

Kulturarven  

Udendørs aktiviteter – vand!  
 

Svagheder:  
 
Manglende faciliteter  

Stor geografisk spredning  

Det trafikale aspekt; øst <-> vest  

Understøtte sammenlægning af foreninger  
 

Muligheder:  
 
Elite  

Det nye museum  

Der skal udvikles en fælles platform, hvor diverse 
arrangementer registreres, så man kan få et 
overblik  

Udviklingspotentiale med museer  
 

Udfordringer:  
 
”Shopper rundt”, opgiver hurtigt  

Borgerne skal være med  

Samarbejde over kommunegrænserne. (Bygrænser)  
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Repræsentanter fra kulturelle foreninger  7/3: 

SWOT - Hvad er Jeres nuværende billede af kultur- og fritidslivet i Faxe Kommune?  

STYRKER 
- Mange Frivillige 
- Super Musikskole! (Et ”skal” projekt!) 
- God placering i forhold til København  
- Mange foreninger – stor bredde 
- Et godt eksempel: Frivillige ildsjæle – Geo-

Museum Faxe 
- Geologi 

Kalk              Bæredygtighed 
Historie 

- Rigt foreningsliv 
- Ildsjæle 
- Aktivt foreningsliv – mange frivillige 
- Fysiske rammer 
- Lokal forankring 
- Bosætning – flok flytter til i øjeblikket 
- Kultur og Fritidspolitik som 

redskab/handleplan 
- Vi skal have et vist minimum af aktiviteter 

alle steder, men ikke alle steder skal have 
de samme… Respekter de lokale 
initiativer/behov 

SVAGHEDER 
- Mange aktiviteter = Manglende fælles 

initiativer 
- For lidt ”fælles” identitet gennem 

foreninger 
- For få professionelle, der kan sikre 

kvalitet/kontinuitet 
 
 

 
- Infrastruktur 
- Ildsjæle 

 
- Kan de udnyttes mere? 
- Vi skal respektere de lokale 

initiativer/behov 
- Gennemslagskraft/formidling  
- Kender vi alle tilbud? 

 

MULIGHEDER 
- By – Identitet = Kommuneidentitet 
- ”Flytte” kulturelle aktiviteter ell. ”Flytte” 

folk rundt. 
- Professionel koordinator = samordne på 

tværs! (Funding – ansætte en til dette) 
- Budget til at lønne professionelle 

kulturmedarbejdere til at støtte frivillighed 
- Flere midler til åben skole 
- Bibliotekerne har potentiale 
- Internettet 
- Skiltning (lavt hængende frugt) 
- Musikteater 

- Multimusikhus 
- Amfiteater  

- Bygninger som kan komme i spil i stedet for 
at sælge dem f.eks. Sømandshjem, 
Bakkedal, Posthus 

- Adgang til natur 
- Særegne kulturmiljøer  
- Samarbejde på tværs: 

- Generationer 
- Geografisk 
- Fagligt 

TRUSLER 
- Transport afstand 
- Internet 
- Pendler kommune 
- Meget snak – tydelige samlende mål 
- Demografi 

 
 
 

 
 
 

- Pensionsalderen 
 

 
- Ejendomsstrategi 
- Vi skal have et vist minimum af aktiviteter 

alle steder, men alle steder skal ikke have 
det samme… Respekter de lokale 
initiativer/behov 

- Lange skoledage/overskud 
 
 

Syddansk Universitets Vaneundersøgelse 2018 

Hvad hæfter I Jer særligt ved ift. konklusionerne…? 

- Punkt 8: Undren over tilfredsheden i forhold til økonomien 

- Punkt 10: Tilfredshed afhængig af faciliteter (Haller) 

Hvad med unge efter 9. klasse til voksne?  
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- Hvad er der af tilbud for de unge ud over idræt? 

- Hvordan aktiverer/gør vi det attraktiv for mænd?  

- Hvilke ”gratis” tilbud findes der? 

- Hvilken tilfredshed/utilfredshed er der og hvad dækker det over? (Øst-vest, kultur tilbud) 

- Det høje tilfredshedsniveau 

- Borgerne er generelt mindre aktive ift. andre sjællandske kommuner 

- Idrætsaktiviteten er forskellig – Øst – Midt/Vest 

- 20% mangler tilbud 

2014 – Hvad har været de største successer i de seneste fem år? 

- Samskabelse i projektforløb (synergieffekt) 

-  Multihuset er godt på vej båret af samarbejdet mellem foreningerne på tværs af kommunen. 

- Vi ser tilbage på den kæmpe koncert arrangement af musikskolen, ballet og rock! Overskud. 

- Lysshow på siloerne i Faxe Ladeplads og/ellers lysfest i hele Faxe Kommune 

- Kulturfesten i Camp Adventures tårn 

- Koncert i Faxe Kalkbrud 

- Vi fik flere tilflyttere - - - flere skattepenge  

- DM i OK-jollesejlads i Faxe Ladeplads (sejlbåd, forskellige kategorier) 

- Havnen er udvidet – ungdomssejladsen er femdobbelt  

- Masser af sejlende turister 

- Blå læringsrum er etableret 

- Gospelfestival med international deltagelse – både godser, kirker, naturområder som lokaliteter 

- Fortællefestival  

- Generationssamarbejde er etableret mellem skoler, plejehjem, institutioner 

- Havneudvidelse af Faxe Ladeplads havn 

- Vi har indviet De Hvide Dronninger – Flere kulturelle/fritid/svømnings aktiviteter = øget turisme og 

øget tilflyttere 

- Haslev jubilæum – Haslev festspil 

- Starter ny tradition med samarbejde på tværs af foreninger 

- Velfungerende fælles kulturportal – alle kender til den 

- Skole ”OL” på Faxes nye idrætsanlæg 

- Den nye vandrerute på højen ved siden af kalkbruddet 

- Opera i det fri i Gryden Faxe 

- Kommunalt udstillingssted 

- Vi har flere kunstgrupper tilknyttet – venskabsgrupper – regionalt/nationalt 

- Design/håndværk/kunst – støttedel af åben skole  

- Flere børn/unge får ”hands-on” oplevelser 

- Let at finde – let at filtrere – omfatter alle aldre 

- Web! App! Fysisk! 

- Ny Byskov i Faxe/Haslev 

- Arrangement Nordic Race i kalkbruddet 

- Den nye ungdomsklub er åbnet i Faxe Hallen 

- Ungdoms kulturråd = ”sæt dem fri”. 

- Kultur/Design Pop-ups – 6 årlige events i flere af kommunens byer 

Sammenfattende fortælling… 

- Vi ser stadig med glæde tilbage på koncerten i Faxe Kalkbrud – som var basis for Multihuset 

- Hurra… vi lavede Danmarks største lysfestival 

- Sundhed/natur bredt – I fællesskab (generationer/foreninger) 
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- Mental Sundhed – koncerter/haver til maver/naturvejledning/yoga 

- Formidling af historie/lokalområder/identitet/kulturmiljøer 

- Faxe er en fortællings kommune – dans/drama/musik/podcast/skilte 

- Generationsbrobygning 

- Pokemon Go konvent – altid særlige lokaliteter 

Udviklingsforløb: 

- Funding/fælles strategi 

Kultur & Fritid, Erhverv, Turisme:  

- Udflytning 

- Natur/vild natur 

- Selvforsørgende 

Bæredygtighed:  

- People – Sundhed 

- Planet – Innovation 

- Profit – Håndværk 

Nutid/Fortid = fremtid – Historisk perspektiv – Menneskets rolle på planeten  
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Repræsentanter fra kulturelle institutioner 21/3: 

Styrker  

Mange professionelle kulturudøvere  

Velvilje og opbakning fra 

kommunen/forvaltningen  

God lokalavis  

Ungdommen  

Ildsjæle  

Mange mellemstore institutioner  

Unik historie (gods, kalk, fiskeri m.v.)  

Unik natur  

Høj professionalisme  

Arbejder på tværs af afd. I kommunen  

Mange aktive foreninger  
 

Svagheder  

Publikum er vant til at søge kulturtilbud uden for 

kommune  

Manglende koordination af tilbud (app?)  

Infrastruktur utilstrækkelig  

Geografisk stor spredning  

Motorvejen som ”væg”  

Offentlig transport  

Lokaler (øve, produktion, udstilling m.v.)  

 

Muligheder  

Løfte det professionelle kulturliv  

Ressourcer i bosætning (skal gribes og bruges – 

omsættes og støttes)  

Søge midler udefra  

Fx kultursøndag for familier  

Større samarbejde mellem institutioner  

Udnytte det professionelle niveau bedre  

Åben skole  

Talent udvikling  

Én overordnet koordinator (fokus på 

samarbejde & formidling)  

Sponsor muligheder  

 

 

 

 

 

Trusler  

Manglende tålmodighed  

Urealistiske ambitioner  

Enkel-persondrevet samarbejde  

Samarbejde kræver ressourcer  

Nedskæringer  

 

 
 2024 – Hvad har været de kulturelle institutioners største successer i de seneste 5 år?  

som er blevet en TRADITION  

- og teaterfestival i det ny opførte amfiteater ved Flagstangen (Faxe 

Ladeplads), er blevet et nationalt tilløbsstykke. (Signatur-event)  

-seje til at bruge hinanden 

i åben-skole-samarbejde  

 

– Art & Teaterfestival,(samarbejde; alle specielle steder i kommunen), - er en turistattraktion 

i hele verden. (Signaturfestival) NOTE: Land art er en kunstform, hvor naturen spiller en central rolle, 
enten i selve kunsten eller som kulisse.  

- skifter mellem lokalområderne fx i forsamlingshuse (familiesøndag) eller mange 

små kulturhuse bindes sammen  

 

 


Et godt samarbejde på tværs  

 

 

 

Mulighed for længere booking af lokaler (i uger)  
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a) Facilitering af møder  

b) Formidlings-koordinering  

c) Opfordring til samarbejde  

d) Fokus på lokal forandring  

 

Syddansk universitets vaneundersøgelse 2018  
Hvad hæfter I jer særligt ved i forhold til konklusionerne?  

 

 

 

r, eller er der også spurgt til skoleforløb (teater, musik etc.?)  

og Vest 

Understøtter tydeligt pointen om vigtigheden af formidling!  

 

– og infrastrukturen!  

 

Sammenfattende fortælling:  

I Faxe Kommune er der:  

 

 

 

 

 

 for lidt idræt!!  

 

Sammenfattende fortælling:  

2024 Balancen mellem små og store events gør, at der altid er et godt tilbud.  

 

 

2030: Metroen udvidet til Faxe pga. det store antal turister, der skal opleve kommunens 

kulturtilbud  
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Repræsentanter fra de interne centre 4/4: 

Styrker 
Tæt samarbejde med Faxe Kommunes 
Kultur- og fritidsafdeling. De er meget 
understøttende 
Bredde i tilbud og i aldersgrupper 
Naturen 
Det store antal foreninger 
Store foreninger og nicheforeninger 
Rekreative områder og natur 
Støvlepulje 
Faciliteter i alle bysamfund 
 
 
 
 

Svagheder 
Pendlere + eneforsørgere + travle 
børnefamilier er udfordret på tid i 
hverdagen 
Tidspunkter 
Transport – usikre veje for børn og unge 
Formidling af tilbud 
Åbningstid i svømmehallen 
Badeanstalt 
Større udnyttelse af ressourcer i Faxe 
Ladeplads 
Faciliteter (udstyr + lokaler) 
Konkurrence mellem det store antal 
foreninger 
Økonomi, ressourcer, transport for 
særligt udsatte 
Geografien 
 

Muligheder 
Deltidsabonnement 
Dobbeltfunktioner så man slår flere fluer 
med et smæk! 
Formidling direkte til de lokale 
grupper/foreninger (byer) 
Vigtigt at understøtte de mange lokale 
ildsjæle 
At se muligheder for UDVIKLING af 
faciliteter, tilbud, målgrupper 
Større samspil mellem skole og fritidsliv 
Samskabelse foreningerne imellem 
Udnyttelse i naturen – Faxe Ladeplads, 
stier let tilgængeligt 
Børnekultur; eksempelvis festival for 
børn/unge 
 

Trusler 
Farligt at fjerne pulje til de dårligt 
økonomisk stillede familier 
Infrastruktur/offentlig tranport 
Rekruttering af frivillige 
Lokaler 
Private aktører skal give adgang 
Nedskæring af offentlig transport 
Mange ens foreninger = risiko for lukning 
 

 

2024 – Hvad har været de største successer i de seneste 5 år? 
Flere frivillighedskoordinatorer der arbejder sammen på tværs 
Projekt for at få udsatte børn inkluderet i foreningslivet 
Sammenhængende stinet, der er let at finde – overblik/kort 
Paraplyorganisationer indenfor sportsgren/aktivitet, som kan løfte elite og bredde 
Aktivitetsmulighed i natur og det åbne land (fx badesø) 
Kultur, foreninger og motion/sport på recept 
Byrum der inviterer til bevægelse og leg 
Succesfuldt projektforløb om musik og bevægelse for voksne på Sundhedscenter 
Landsbys dele-el-biler + el-cykler 

Svømme-/badeland i Haslev 
Badeanstalt/vandaktiviteter i FLP (Faxe Ladeplads) 
Flere partnerskaber mellem dagtilbud og idrætsforeninger 
Flere frivillige i dagtilbud 
Flere tilgængelige og skiltede stier 
Portal for oplevelser i Faxe kommune 
Kulturarrangementer for børn og unge – koncerter, kunst = børnekulturfestival 
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Kulturhus/spillested, - B & W er tilbage - mødested for dette, Mænds mødested, 
Oasen m.v. 
Yogafestival 
Løbearrangementer 
Udekøkkener 
Naturoplevelser i de mange anlagte steder. Haslev festuge – nu med 
Børnekulturfestival 
E-sport er blevet en foreningssport 
Sejlsport og vand-idrætter boomet i Faxe Ladeplads – ”rivieraen” 
Flere og flere benytter naturen og de 10 nye ruter med friluft 
Stort samarbejde foreninger og kulturelle tilbud imellem 
Faxe Kommunes opsøgende arbejde med at få ældre medborgere til at dyrke idræt 
har højnet livskvaliteten betydeligt 
Nyt Springcenter, som åbner i 2021, er stadig et tilløbsstykke 

Sammenfattende fortælling: 
Tydelig guidning til naturoplevelser 
Mange naturmuligheder 
Større samspil/kobling mellem foreningsliv, dagtilbud og skole 
Kulturhus – fokus på kulturliv for børn og unge 

 
Det fungerer rigtig godt med den ”fælles” arrangement portal– alle bruger den!! 
Mange kulturelle arrangementer 
Som turist kan du også ”fylde” en uge i regnvejr 
De mange naturoplevelser og aktiviteter - en APP 
Borgerforeningsvenlig kommune (tværs) 
Samarbejde mellem foreninger, centre og institutioner 
De mange aktive borgere i landet 
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Billedkunstrådet 25/4: 

 Etablering af et permanent udstillingssted pg oprettelse af udstillingssted for miniaturekunst, hvor 

de fysiske rammer og sikkerhedsforanstaltninger er egnede til at kunne tiltrække kunstnere både 

nationalt og internationalt – samt formidling 

 Etablering af et permanent børnekulturhus, meget gerne sammen med udstillingsfaciliteter og 

kulturhus generelt, så mange ønsker er samlet og lokaliteten har et stort flow af daglige brugere. 

Af lokaliteter kan der fx peges på Kulturnariet, B&W-bygningen eller som en del af det nye 

museum i Faxe. 

 Bevilling af økonomi til kunst i det offentlige rum, ved større anlægsprojekter som dels har en 

økonomi af en vis størrelse, og dels har en central placering eller funktion i kommunens byer, og 

hvor kunsten ses og opleves af mange i dagligdagen. En sådan kunstpulje kan fx udmøntes når der 

bygges skoler, daginstitutioner, ældrecenter eller lignende, samt ved større byrumsprojekter. 

 Etablering af en land-art event med fremstilling af permanente og midlertidige værker rundt 

omkring i kommunen. Arrangementet kan være med fx 4 års mellemrum og med deltagelse af 

både lokale og inviterede kunstnere for deltagelse.  
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Repræsentanter fra ungemiljøet i Haslev 6/5: 

Styrker 
 

Klubben er god, så man møder nye 
mennesker og danner nye venskaber 

 
 
 
 

Svagheder 
 

ugen 
 

 
kun er i aldersgruppen op til 18 år. 
 

Muligheder 
 

ugen fremfor nu med 2 gange 
 

fx fra kl. 17:00 – 21:30 (22:00) 
 

skoleferier 
 

bliver sat op i aldersgruppen til 25 år 
 
 
 

Trusler 
 

 

 

2024 – Hvad har været de største successer i de seneste 5 år? 
(Et kig i krystalkuglen) 
Svømmehal med en 5 meter vippe 
Fodboldbaner (frie og på kunstgræs) 
Gokartbane 
Lukket knallertbane 
Erhvervsskoler – forskelligt håndværk 
Vandpibe Café 
Et mødested 24/7 med mulighed for at være indendørs og udendørs 
Et fristed uden voksenindblanding 
McDonald’s 
Udflugter til KBH, Køge, Terslev, Teestrup (fx bowling) 
Bingo for unge 
Skakturnering 
Lektie Café 
Bæver ZOO 
Et sted hvor man kan danse (diskotek) 
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Repræsentanter fra erhvervslivet og handelsstandsforeninger mv. på Villa Gallina 9/5: 

Workshoppen var en del af en proces, hvor Faxe Kommune i forbindelse med udformningen af sin 

kommende kultur- og fritidspolitik 2020-24 inviterer borgere og nøgleinteressenter til dialog om, hvordan 

der skabes en kulturpolitik, der både har bred opbakning og tilskynder til engagement og samarbejde på 

tværs.  

Workshoppen blev indledt med en præsentation fra Have Kommunikation ved direktionsmedlem Rasmus 

Navntoft og leder for udvikling Mikkel Lange om de overordnede perspektiver i et samarbejde mellem 

kultur og erhvervsliv samt en præsentation af en række af Have Kommunikations egne cases inden for 

dette område.  

Der blev efterlyst en præcis definition af kulturbegrebet, og kulturchef Benny Agergaard slog fast, at man i 

Faxe Kommune arbejder med et bredt kulturbegreb, der dækker alt fra den professionelle kunst over 

musikskoler til amatørteater, det frivillige foreningsliv og kommunens sports og fritidsfaciliteter.  

Præsentationen gled over i en diskussion af tre hovedspørgsmål: 

 Er Faxes kulturliv interessant for erhvervslivet? 

 Hvad er erhvervslivets ønsker? 

 Hvordan kan der konkret samarbejdes? 
 

Der var bred enighed om, at samarbejdet ikke blot mellem kultur og erhvervsliv, men mellem alle aktører 

på tværs af fagområder, er nødvendigt for at skabe en slagkraftig udvikling af Faxe. Det blev samtidig slået 

fast, at Faxes kulturliv er interessant for erhvervslivet, men også at det afgørende for fremtiden er, at der 

skabes samling om en stærk fortælling om Faxe-områdets styrker og unika – en fortælling, der skal 

stimulere synlighed og turisme såvel som bosætning og investeringer.  

Det er først og fremmest denne fortælling, der konkret skal samarbejdes om i den kommende tid, og der 

var enighed om, at Faxes styrkepositioner ikke mindst skal findes i nøglebegreber som natur, ro, 

kystnærhed, dybe skove, et enestående kulturlandskab med masser af herregårde, kalkbruddet og ”tårnet” 

som en både national og international attraktion. Faxe er ikke en storby, og man skal i brande sig på alt 

det, som København ikke er, men længes efter.  

Fortællingen skal ligeledes være med til at skabe stolthed indadtil, og der blev opfordret til, at arbejdet 

med at samle vigtige aktører i en proces, der skal føre til udviklingen af et narrativ, bliver fremskyndet og 

iværksat hurtigst muligt. Når dette narrativ er på plads, vil det også kunne fungere som fundament og 

pejlemærke for en række nye initiativer og aktiviteter, som kan samle kommunens lokale aktører og 

tiltrække turister og tilflyttere i de kommende år.    
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Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget 16/5: 

Kombination foreninger/erhverv 
4 -5 elitesportscentre 
Slå et slag for holdsport – flere unge i holdsport 
Bevare/øge ”Støvlepuljen” 
Mere inddragelse af foreningerne i skolerne/skoletiden 
Mere samarbejde på tværs i kommunen 

*Masser af aktiviteter i naturen 
Flere ældre motionsaktive 
Øget mangfoldighed 
*Foreningerne kan tilbyde tidssvarende lokaler 
Bredden tæller stadig 
*Faciliteter & facilitetsplan/prioritering 
En folkeskov 
*Idrætsmæssige fyrtårne 
Kombinationssport 
Familiehold 
En hal i hver by/ de faciliteter der er behov for 
E-sport fylder 

Minus: 

Mindre deltagelse på aftenskoler 
Fodbold & håndbold 
Manglende samarbejde i kommunen 
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Repræsentanter fra forsamlingshusene 21/5: 
 

Udendørs opera 
Udbygning af medborgerhus (flere arrangementer – bruge husene mere (tage ansvar)) 
Tiltrække frivillige - rekruttere de unge (Hvordan gør vi det?) Værdsat frivillige (kampagne) 
Fællesspisning 
Samarbejde med foreninger i landsbyen omkring forsamlingshuset 
Energioptimering i forhold til husene + større projekter 
Succes at få antal af arrangementer op (pakkeløsning – beskrivelse) 
Overnatningsmuligheder (forsikring, brandadgang) 
Bedre sparringsmuligheder med forsamlingshusene (forum - Facebook: Lukket gruppe) 
Fælles kommunal fundraiser/rådgiver 
Huset 40 – fælles turnering i backgammon, Counter Strike osv. 
Fælleindkøb/genbrug af inventar 
Bus 
Fået søgte penge til renovering af toilet + køkken 
 
Fået søgt penge til NY varmekilde 
Bevare kampånden i lokalbefolkningen 
At vi løbende har fået økonomisk støtte fra kommunen (uden dem – ingen udvikling) 
Grønt Flag (energiforbedringer) for alle huse 
Stort samarbejde husene imellem (henvisninger m.v.) 
Forsamlingshusene bruges også i hverdagene (fællesspisninger, yoga, fællessang, 
linedance, samba, fællesdans, computerfester, foredragsaftener, 
Wi-Fi virker inde i huset 
Musikaften (kunstnere m.v.) 
Turisterne besøger vores hus 
Alle i landbyen er aktive deltagere 
Masser af udbud 
Boblberg 
Kulturnat 
Foreningernes dag 
 
Minus 
Skolemuligheder mf. Akt => unge 
Skolestier/adgang til natur 
Plus – Minus 
Fondsøgning 
Hal – lørdag 
Kend din landsby – familiesamlinger 
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Repræsentanter fra unge miljøet i Faxe Ladeplads 22/5:  
 

Når vi er i klubben er der et super 
sammenhold 
Fællesskab 
Netværk 
Masser af folk fra forskellige grupper 
Lad være med at nedskære på 
Ungdomsklubber, fordi der er lave medlemstal 
 
At lave mad sammen i klubben – grundet man samles omkring mad og snakker 
Knallertværksted 
En klub i Faxe 
Søndagsklub – at klubben også er åben på søndage 
Klubture (kajak) 
Gokart bane 
Up-Over-Night arrangementer i klubben (fra fredag – lørdag) 
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Repræsentanter fra de folkeoplysende foreninger 3/6: 

 
Styrker  

At vi har en idrætsklub  

Bliver hørt  

Stor mangfoldighed repræsenteret  

Tilgængelighed (kontakt)  

Hurtig respons  

Mange forskellige foreninger  

God struktur på Foreningsportalen  

Serviceminded v/haller, ressourcer, skoler etc.  

Alle de frivillige  

Åbenhed i kulturforvaltningen  

Kurser/udvidet tilbud  

Kommunal fokus  

Tilskud til alle medlemmer – ikke kun 

herboende/lokale  

Sundhedscentre og Æblehaven (Faxe)  

Biografudbudet  

Mange forskellige muligheder/tilbud for 

fritidsaktiviteter og lignende  

Kommunen hjælper med foreningernes 

synlighed  

Vi føler os prioriteret af kommunen  

Mange tilbud  

Foreningernes dag  

Tilgængelighed  

 

 

 

 

Svagheder  

For få tiltag for ældre  

Mangel på frivillige hjælpere i Faxe Ladeplads  

Mangel på lokaler 900 akustik til kor  

For få hal-muligheder til interesserede  

Mangel på hal/lokaler  

Mangel ungdomshus (mange strejfer)  

Svært at rekruttere frivillige  

Bange for at tænke stort  

Lokalemangel i Faxe Kommune  

Bibliotekerne udbyder gratis foredrag/kurser 

som foreningerne skal tage penge for  

Øv over at man ikke kan blive omrokeret  

Manglende personale til handicapidræt  

 

 Muligheder  

Sauna til vinterbadere ved Faxe Ladeplads  

Kurser for trænere. Tak.  

Udendørs bordtennisbord – (for at forhindre 

demens)  

Knallertbane i Faxe Ladeplads  

Godt lokale til at øve kor (akustik)  

Et godt tilbud kan tiltrække nye borgere  

Omfordeling af puljer og midler  

Bedre uddannelsesmuligheder  

Bedre samarbejde på tværs  

Ungdomsleder kurser/træf  

E-sport – nye klubber  

Intro oplysning til nye formænd  

 

 

 

 

 

Trusler 
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2024 – Hvad har været de kulturelle 
institutioners største successer i de seneste 5 
år?  
Svømmehal med varmtvandsbassin, som der skal 
være handicapvenligt  

Foreningens udvikling at fortsætte  

Bedre tennishal indendørs  

Foreningernes dag  

Foreningsportalen  

Ønsker og forslag bliver virkelighed  

Positiv medlemstilgang  

Flere handicappede borgere fra Faxe kommune 
dyrker idræt  

Ny svømmehal  

Bibeholdt godt foreningernes dag arrangement  

Internationale stævner  

Kunstgræsbaner i kommunen  

Flere drenge og fastholdelse af unge (flere 
uddannelsesmuligheder for dem)  

 
Borgere oplever en mere aktiv kommune 
(fritidsliv)  

De forskellige foreninger har stået sammen om at 
prioritere, hvor der bedst mulig kan være gavn 
for alle om nye faciliteter  

Medlemsfremgang!  

Gennemførsel af kulturaften én gang om året i 
Faxe med fokus på børn  

At ”Tophat” er et aktivt omdrejningspunkt 
(”Tophat” er en teaterforening)  

At ungdomskurser afholdes i større udstrækning 
– herunder på tværs af foreninger  

At Faxe Kommune har fastholdt den positive 
indstilling til kultur- og fritidsområdet  

Bedre integration af børn og voksne af/med ”folk 
udefra”  

Regionale samarbejder  

En Faxe Kommune uden en motorvej  

Fast sauna – tilmelding for alle interesserede – 
vinterbadning! Forebyggende sundhed – lokalt 
initiativ (Faxe Ladeplads)  

Stor tilslutning til Haslev Uni Cykel Klub (som nu) 
– ethjulet cykel  

Vi fik halmulighed til bordtennis -vi har fordoblet 
medlemstal – vi har trænerkursus og betalt 
trænere (Faxe Ladeplads)  

Ny trampolinhal – 10 meter til loftet  
 

 
Fortsat kommunal støtte til de små/specielle 
klubber  

Kulturhus i Faxe Ladeplads.(Gamle Brugsen er 
inddraget – kunstnere, sangere, musikere)  

”Scandinavian Open” har stor succes – trampolin  

Trusler  

 

 

 

 

 

-sport  

 

 

– primært rettet 

mod de ældre  

– fare for dette, da 

små skoler lukkes  
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Viking roklub deltager i Olympiaden (OL)  

DR – symfoniorkester besøgte Faxe Kommune  

At der er bygget multihaller i Faxe, Rønnede, 
Karise og kæmpe Arena i Haslev  

Faxe Kommune er kåret som den mest innovative 
kommune for nytænkning, skole og frivillig 
forening  

Øget tilskud og fokus på oplysningsforbund (LOF, 
FOF, AOF)  

Faxe Kommune har godkendt Haslev Hallernes 
tilbud om den nye svømmehal i Haslev, profil  

Bedre transport i hele kommunen 7 dage om 
ugen, 365 dage om året (sæt mindre busser ind i 
mellemtiderne = spar penge)  

Målrettet indsats for integration i foreningslivet  
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Repræsentanter fra Frivilligt Samråd 17/6: 

Hvilke tre ting ser du gerne i en kommende kultur- og fritidspolitik udfra et frivilligheds-perspektiv? 
 

 Arrangementer/storskærme (lejlighedsvis eller fast) 

 Bredde i Foreningernes dag – hvert år (synliggøre frivilligheden) – bredde og hele kommunen med 

 Fokus på adhoc frivillige – bearbejde tankegang (se som mulighed) 

 Millemium – generation ? (swipe) motivation til frivilligt arbejde 

 17 4 rapport genbesøg 

 Inspirere til andre trænings- og mødeformer 

 ”10 turs kort” – bosætningsaktiviteter - udvikle sammen med foreningerne 

 Fokus på samarbejde – foreninger-komme 

 Koordination 

 Også fokus på de små – bredde! 
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Repræsentanter fra Handicaprådet og Udsatterådet 18/6: 

Hvilke tre ting ser du/I gerne i en kommende kultur- og fritidspolitik udfra et Handicapråd / 
Udsatteråds synspunkt/perspektiv? 
 

 Svømmehal (varmtvandsbassin) handicapvenligt også inde i svømmehallen med lifte. 

 Adgang til stranden (sikre adgang for handicappede) 

 Tider nok i svømmehallen for grupper 

 Nok mødelokaler til handicappede – synliggøre hvilke mødelokaler som er egnet til handicappede 
med angivelse af udstyr. Fx inddrage skolernes lokaler, når de ikke bruges. 

 Det skal være let og booke lokaler (information/kendskab) 

 Det skal være muligt at kunne henvende sig til personale i f.eks. biblioteket til booking af lokale, 
hvis man ikke computere mv. 

 Mange foreninger skulle have starterhold, særligt for ensomme osv.  

 Dans, mad, musik og kor er gode aktiviteter til at ryste sammen.  

 Kunne være fint om der kunne være kor i Musikskolens lokaler om aftenen, hvis lokalerne ikke 
bruges til undervisning. 

 Enkebal i forsamlingshusene 

 Festival for alle ( a la foreningernes dag) 

 Bofællesskab (samarbejde om aktiviteter på tværs) 

 Tilskud til foreninger om at lave aktiviteter for særlige grupper 

 Der skal være råd til aktiviteterne (pulje der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter) – 
både for børn, unge og voksne. 

 Egedal Kommune er et forbillede – de laver forbyggelse selv om de ikke har råd. 

 Fyrtårne er vigtigt for de unge – fx et godt etableret musiksted, som alle kender. Snak med Real 
Dania. 

 Adgang til skoven for kørestolsbrugere og rollator 

 Grupper (som ikke er en forening) skal have mulighed for at låne lokaler gratis på lige vilkår med 
foreninger. 

 

 


