
Velkommen til Kolding Kommune 
og til KUC ☺



Kolding = Vækst



Organisation

Centralforvaltningen

By- og Udviklingsforvaltningen
Børne-, Uddannelse- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen
Socialforvaltningen Senior-, Sundheds- og 

Fritidsforvaltningen



Fritid/Idræt og Kultur er i to forvaltninger

Det betyder bl.a.

• et øget politisk fokus med 2 ”rene” udvalg og dertil et Fritidsråd

• 2 chefer

• øget opmærksomhed på at samarbejde – for det kommer ikke af 
sig selv



Præsentation af fritids- og idrætsområdet

Fritids- og Idrætsafdelingen består af 13 medarbejdere, der bl.a. varetager

Anlægsopgaver

Koordinering og udvikling af det samlede fritids- og idrætsområde

Sagsbehandling og rådgivning til den politiske organisation og foreningslivet

Administration af Folkeoplysningsloven og tilskud herunder sekretariat for Fritidsrådet

Administration af tilskudsområder uden for loven samt medvirke til afvikling af fritids- og idrætsarrangementer

Samarbejde med lokale foreninger, selvejende institutioner, Kolding Idrætsråd, øvrige forvaltninger/afdelinger, Danmarks 
Idræts Forbund/Specialforbund, TEAM Danmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger m.fl.

Kolding Stadion består af 10 medarbejdere, der bl.a. varetager

viceværts-, drifts- og serviceopgaver i forhold til samtlige kommunale fritids- og idrætsanlæg, foreninger m.v.

Kolding Uddannelsescenter (KUC) består af 3 medarbejdere, der bl.a. varetager

den daglige drift af centret og udendørsarealerne

Idrætscentret Cuben består af 3 medarbejdere, der bl.a. varetager

den daglige drift af centret herunder udearealerne, samt bistå Kolding Stadion med øvrige udearealer i den sydlige del af 
Kommunen.



Stadion, idrætsanlæg og 
svømmehaller

27.600.000

Vandrehjemmet
156.000

Kolding Uddannelsescenter
1.548.000

Lokaletilskud og 
gebyrindtægter

36.199.000

Folkeoplysende 
voksenundervisning

3.847.000

Medlems- og 
aktivitetstilskud foreninger

2.272.000

Fritidsaktiviteter udenfor 
folkeoplysningsloven

3.490.000

Kolding som Elitekommune
2.136.000

Lystbådehavne
-127.000

Budget 2019: 77,1 mio. kr.



Drift af kommunale fritids- og idrætsanlæg

Idrætscentret Cuben

Kolding KetcherCenter

Øvrige kommunale idrætshaller

SlotssøBadet / KongeåBadet (tilskud mm)

Bøgelund

Øvrige kommunale klubfaciliteter

Kolding Stadion

Øvrige kommunale udendørs idrætsanlæg

Kolding Vandrerhjem

Idrætsbygningen Brostræde



KUC – huset I befinder jer i – 6000 m2 Folkeoplysning under et tag



Indendørs faciliteter i Kolding Kommune

25 gymnastiksale i tilknyt-
ning til folkeskoler

36 idrætshaller

-10 kommunale

-16 selvejende

-8 øvrige 

7 minihaller

-1 kommunal

-3 selvejende

-2 øvrige

Kolding KetcherCenter

SlotssøBadet

KongeåBadet

Parkskolen og 
Brændkjærskolens
svømmesale

Rulleskøjtehal

Skaterhal

13 ridehaller



Udendørs faciliteter i Kolding Kommune

7 atletikanlæg

9 basketballbaner

18 beachvolleybaner

1 cricketbane

84 fodboldbaner – 11-mands

34 fodbodlbaner – 8-mands

4 golfbaner

5 krolfbaner

3 kunstgræsbaner

2 skaterarealer

37 tennisbaner

2 træningspavilloner

3 volleyballbaner

Bueskydning

Cykelsport

Hundetræning

Kano og kajaksport

Modelflyvning

Motionsløb

Motorsport

Mountainbike

Orienteringsløb

Petanque

Rosport

Sejlsport

Surfing

Triathlon



Antal godkendte foreninger

175 idræt

21 spejdere

80 andre

Antal aktivitetsmedlemmer pr. 31.12.2018

0-12 årige 12.735 medlemmer

13-18 årige 5.371 medlemmer

19-24 årige 2.584 medlemmer

25-59 årige 15.116 medlemmer

Over 60 årige  7.424 medlemmer



Folkeoplysende voksenundervisning

11 aftenskoler/oplysningsforbund gennemførte i 2018 i alt:

Almindelig undervisning

3.787,50 timer med 3.741 deltagere

Handicapundervisning

5.438 timer med 1.064 deltagere

Instrumentalundervisning

1.962 timer med 275 deltagere

Foredrag

82 timer med 3.229 deltagere



Frivillighed

Senior og Socialområdet

• 2.000 frivillige 

Fritidsområdet

• 4.500 frivillige



Vi arbejder med 
”spilleren på midten” 
☺ CPR

• Aktiv Fritid
• 3 årigt projekt, der skal hjælpe (udsatte) børn til fritidsaktiviteter

• Bevæg dig for livet
• 5 årigt projekt, der skal få yderligere 6.500 borgere i KK til at blive 

fysisk aktive

• 60+ FRISK
• Indsats, der skal få flere over 60 år til at være aktive

• Team Danmark Elitekommune
• Indsats, der skal understøtte talentudviklingen i KK



Sammen designer vi livet

Det gør vi ud fra en helhedsorienteret tilgang, 

hvor vi tager udgangspunkt i borgerens 

centrum. Det betyder, at vi ”som spilleren på 

midten” går ud og spørger, hvilke ønsker og 

behov borgerne har. Derefter finder (designer) 

vi sammen løsningen, i stedet for at tro, at vi 

ved, hvad der er den rigtige løsning for dem.

Hvad betyder det i praksis? –

eksempel Rideklubber



Fritids- og Idrætspolitik –

et redskab og ikke en ”hyldeting”

Proces og med hvem

Ny Fritids- og Idrætspolitik og i forlængelse af den, skal der udarbejdes 
handleplaner i 2019:

• Hele tilskudsområdet skal gennemgås og evt. revideres.

• Hvordan får vi udnyttet lokalerne bedre? Større fleksibilitet 
efterspørges i forhold til lokalebooking, hvordan imødekommer vi 
det?

• Øget andel selvorganiserede udøvere, hvordan imødekommer vi 
dem?

• Hvordan understøtter vi foreningerne, så det er nemt at være frivillig?



Endnu en gang velkommen til Kolding Kommune

Vi håber vi får et par gode dage sammen og at vi får 
spillet hinanden gode☺


