
Proces efterår 2020 op mod politisk styregruppemøde den 11. jan 2021.  

Overordnet 
Overordnet er det essentielt at holde fast på, at nærværende periode bruges til at arbejde med og beskrive forudsætninger og muligheder. Vi må ikke 

gå i fælden og gå i løsnings-mode. Det kommer i det senere arbejde med helhedsplan. Et fornuftigt arbejde med beskrivelse af forudsætninger og 

muligheder vil optimere mulighederne for en hensigtsmæssig helhedsplan.  

 

Potentialebeskrivelser 
Væsentligste komponent i processen i efterår 2020 er udfærdigelsen af potentialebeskrivelser for følgende syv anlæg. I parentes er anført hvilke 

interessenter fra Idrætsbrugergruppen, der er påtænkt som deltagere i udfærdigelsen af potentialebeskrivelse for de respektive anlæg: 

 

• Fodboldstadion (AGF A/S) 

• Atletikstadion (Aarhus 1900 AL) 

• Arena & Haller (Aarhus United + Aarhus Håndbold, Idrætssamvirket i Aarhus) 

• Jysk Væddeløbsbane (Jysk Væddeløbsbane) 

• Cykelbane (Aarhus Cyklebane) 

• Team DK & elite- og testcenter (Eliteidræt Aarhus + Idrætssamvirket i Aarhus)   

• Tennis (Aarhus 1900 Tennis) 

 

Det har vist sig udfordrende at få taget hul på arbejdet med beskrivelser af forudsætninger og muligheder, primært da rammernes muligheder og 

potentialer er afhængige af de forudsætninger en ramme tilbyder. Samtidig er de forudsætninger, der realistisk kan indarbejdes i Kongelunden, 

selvfølgeligt også afhængige af anlæggenes potentiale og muligheder. Den store gensidige afhængighed gør det svært at få taget hul på processen. 

Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i de rammer, der eksisterer på nuværende tidspunkt og ud fra dem beskrive, hvad der fungerer og hvor der 

er forbedringspotentialer.  

Til dette formål ønsker vi hver af de syv processer indledt med besvarelse af spørgsmålene nederst i nærværende dokument. Det er forholdsvist 

konkrete spørgsmål, som ikke tager stor højde for de individuelle forskelle i de forskellige anlæg. Dog kan besvarelserne benyttes som afsæt for de 

senere potentialebeskrivelser. Det første møde i hver proces bruges til at beskrive arealer og individuelle karakteristika for det pågældende anlæg. Et 

eksempel kan være at atletikstadion kan placeres flere steder, mens de ikke er tilfældet for flere andre anlæg. De følgende to eller tre møder skal ses 

som analyse og arbejdsmøder.  



 

 

Som aftalt på Idrætsbrugergruppen den 1. juli 2020, er den praktiske ramme om hver af de syv processer som følger:  

• Der er afsat 6-8 uger til processen for udfærdigelse af potentialebeskrivelser for hvert anlæg  

• 3-4 møder per proces.  

• Opsamling i 5-6 siders notat, evt med diagram og two pager. 

• Kongelundens Sekretariat er pennefører på notat, men interessenter må påregne analysearbejde fra møde til møde. 

Oplæg til kalender: 

Anlæg/Uge 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 

Fodboldstadion X X X X X X X   X X X X X X X X X   X 

Atletikstadion X   X   X   X                         

Arena og haller       X   X     X   X                 

Jysk Væddeløbsbane             X   X   X   X             

Cykelbane                   X   X   X   X       

Team DK & elite- og testcenter                    X   X   X   X       

Tennis                         X   X   X   X 

 

Konklusionen på hver proces, skal være en beskrivelse af anlæggenes potentialer, under de forudsætninger der defineres med interessenterne. 

Hvis/når forudsætningerne senere ændrer sig må potentialebeskrivelsen genbesøges og det må vurdere hvorledes de ændrede forudsætninger slår 

igennem i potentialerne.  

 

Potentialebeskrivelser vil med sandsynlighed fokuserer på nogle af følgende parametre, men vægtningen vil nok variere fra anlæg til anlæg. 

 

• Den sportslige udvikling både elite og bredde 

• Deltagelse og mangfoldighed, hvor mange og hvem kan få glæde af anlægget. Offentlighed og faste brugere. 

• Understøttelse af området som helhed. Eksempelvis ift. Events 

• Arealoversigt 

• Diagram eller skitse over sammenhænge 

• Evt. alternative placeringer 
 



Seminarer 
De tidligere italesatte seminarer om driftsøkonomi, best cases og samspil på tværs af anlæg planlægges først når et tydeligere billede af Covid-19-

situationen. 

 

Fast Møderække 
Den planlagte morgenmøderække hver anden onsdag gennemføres, i så vid udstrækning som Covid-19-situationen tillader det, som fysiske møder. 

Alternativt ændres møderne en af gangen til virtuelle møder over Teams.  

 

 

Spørgsmål til første møde omkring eksisterende rammer: 
1.  
- Plan 
- Arealoversigt 
- Udendørsarealer 
- Særligt inventar 
- P-pladser 
- Tilkørsel 

 
 

2. Antal brugere? 
 
 

3. Antal ansatte / frivillige? 
 
 

4. Frekvens i brug af faciliteter? 
 
 

5. Areal som ikke er nødvendigt eller giver mening: 
- Konkrete rum eller størrelser på rum 

 
 

6. Fysiske sammenhænge som ikke kan undværes 



- Forbindelser mellem rum 
- Forbindelse inde/ude 

 
 

7. Særlige ønsker til udvidelse/forbedringer/nye faciliteter 
- Arealer 
- Rum 
- Placering 
- Udenomsfaciliteter 
- Samarbejde med andre foreninger eller grupper 


