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1. Hvorfor en kultur- og fritidspolitik?
Dragør Kommune har tradition for et rigt kultur- og fritidsliv, der i disse år sættes under stærkt pres
af de økonomiske konjunkturer. For at sikre den bedste udnyttelse af de knappe ressourcer er det
nødvendigt at formulere en sammenhængende kultur- og fritidspolitik, der udstikker rammerne for
kommunens prioriterede indsats i de kommende år og opstiller visioner og pejlemærker for kulturog fritidsområderne. Disse skal efterfølgende omsættes til konkrete handlingsplaner med realistiske
og opnåelige mål – i forhold de eksisterende økonomiske vilkår.
Målet er at sikre en gunstig udvikling i tilbuddene af kultur- og fritidsaktivteter, så Dragør
Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bo og et attraktivt sted at komme til som besøgende
eller som turist.
Dragør Kommune ønsker med denne kultur- og fritidspolitik at bevare det lokale særpræg og
samtidig fastholde og udvikle tidssvarende tilbud som grundlaget for et varieret og aktivt fritids- og
kulturliv i kommunen.
Prioriteringen af indsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i sammenhæng med kommunens
øvrige politikker indenfor sundhed, handicap, ældre, børne- og unge samt turisme, og danner
rammen for den kommunale folkeoplysningspolitik, der skal være udarbejdet og vedtaget af
kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2012.
Kultur- og fritidspolitikken skal indgå som grundlag for de beslutninger, der træffes vedrørende
kultur- og fritidsområdet, og den skal afspejle de aktiviteter, der igangsættes på området med
udgangspunkt i nuværende indsatser.
Politikere og et bredt udsnit af interessenter indenfor kultur- og fritidsområderne mødtes til en
drøftelse af den fremtidige kultur- og fritidspolitik ved et politikværksted den 28. februar 2011, med
udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af forvaltningen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til den
endelige udformning af Dragør Kommunes kultur- og fritidspolitik på baggrund af de fremsatte
kommentarer.
Dragør Kommunes kultur- og fritidspolitik skal implementeres af kommunen i samarbejde med
kommunens kulturelle og fritidsorienterede institutioner, foreningslivet og den enkelte borger.
Kultur- og fritidspolitikken træder i kraft 1. september 2011 og gælder frem til 31. december 2015.
2. Kultur og fritid for det hele menneske
Et rigt og varieret kultur- og fritidsliv giver sammenhængskraft i menneskers liv og er med til at
skabe forudsætninger for, at det hele menneske kan udfolde sig.
Dragør Kommune tilbyder borgere og turister et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv, der
baserer sig på et stærkt traditionsforankret grundlag af kulturinstitutioner og lokale foreninger.
Dragør overrasker og udfordrer med unikke oplevelser, og der gives plads til mangfoldighed,
kreativitet og borgerinddragelse på kultur- og fritidsområdet.
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Det er vigtigt, at der fortsat investeres i kultur- og fritidsområdet, samt at der arbejdes på at skabe
synergi mellem kultur- og erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreningsliv, folkeoplysningsområdet,
daginstitutioner, skoler, ungdomsskole m.fl.
Visionen for kommunens kultur- og fritidspolitik er at:


arbejde for at fastholde det lokale særpræg og de eksisterende kvaliteter i de nuværende
kultur- og fritidstilbud, som udgangspunkt for en fortsat udvikling af et godt og rigt kulturog fritidsliv til glæde for kommunens borgere og turister



skabe helhed og sammenhæng i kultur- og fritidstilbud



skabe rum for mangfoldighed og aktiv deltagelse indenfor kultur- og fritidsområderne



synliggøre kvaliteterne i Dragør Kommunes kultur- og fritidsliv i og uden for kommunen



medvirke til at fastholde Dragør som et dejligt sted at bo og som et trygt og berigende sted
at lade børn vokse op

3. Fokusområder
Kultur- og fritidspolitikken indeholder fire fokusområder, der samlet og hver for sig understøtter
kommunens vision om et godt og rigt kulturliv. Indsatsområderne danner grundlaget for de
kommende års udvikling af kultur- og fritidsområdet samt for at binde områdets politiske
målsætninger sammen. De fire fokusområder er følgende:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.1

En sund sjæl og krop
Børn og unge
Kultur og fritid på tværs
Kultur- og naturarv
En sund sjæl og krop

Et aktivt og varieret fritidsliv er medvirkende til at styrke sjæl og krop.
At deltage i kultur- og fritidslivet giver en oplevelse af medbestemmelse, medansvar, forpligtelse og
menneskelig udvikling og tilhør til lokalsamfundet. Vor identitet formes af det, vi lærer, og af det vi
foretager os i fællesskabet med andre.
Fritids- og idrætsfaciliteter er sociale og kulturelle samlingspunkter, og aftenskolen giver mulighed
for tilegnelse eller ajourføring af viden og kompetencer. Gennem vort engagement i kultur- og
fritidsfaciliteterne knytter vi kontakter med interessefæller. Sportsfolk, naturelskere, læseheste og
teatergængere finder sammen i interessefællesskabet og samhørigheden.
Kommunalbestyrelsens idrætspolitiske målsætning er at opretholde og styrke idrætslivet, således at
alle Dragørs borgere har mulighed for at dyrke idræt efter lyst og behov – til gavn for den enkeltes
sundhed og livskvalitet.
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Attraktive og gode faciliteter er en forudsætning for den optimale oplevelse af en fritidsaktivitet.
Ved faciliteter forstås fysiske rammer, såsom bygninger og udendørsarealer, der er indrettet til
idræts- og fritidsaktiviteter.
Dragør Kommune oplever en stigende efterspørgsel efter flere faciliteter samt udvikling og
optimering af de eksisterende rammer, så det i højere grad bliver muligt for institutioner og
foreninger at udøve deres aktiviteter.
Kommunen følger udviklingen i borgernes behov for fritidsaktiviteter og søger at tilpasse tilbud og
faciliteter, så flest mulige borgere kan have et aktivt og berigende fritidsliv. Indsatsen vil derfor
både bestå i at understøtte de eksisterende folkeoplysningsaktiviteter – med de fællesskaber og
kvaliteter, der gør sig gældende for dette område – samt i at understøtte de selvorganiserede idrætsog fritidsaktiviteter. Det er eksempelvis aktiviteter som vinterbadning, løb, svømning, friluftsaktiviteter, fitness, leg og bevægelse i byens og naturens offentlige rum, der udøves på eget initiativ
uden om det etablerede foreningsliv.
Der skal lægges særlig vægt på børn og unges udfoldelsesmuligheder, og der skal tages initiativer
til at fastholde og motivere frivillige ledere. Ved indretning af nye fritidstilbud og renovering af
eksisterende, skal det sikres, at alle anlæg bliver ældre- og handicapegnede.
Hensynet til ældre bør tillige afspejle sig ved at øge tilgængeligheden til kommunens fritidsarealer
og grønne områder og ved at indrette attraktive opholdsområder med hensigtsmæssige belægninger,
bænke mv.
Målsætninger


I Dragør Kommune skal det være et naturligt valg at dyrke idræt, motionere, bevæge sig og
at dygtiggøre sig



Dragør Kommune ønsker, at borgerne har adgang til et varieret udbud af fritidsaktiviteter i
nærområdet



Der skal sikres tilstrækkelige og tidssvarende faciliteter til idræts- og fritidsaktiviteter i
Dragør

Kommunen prioriterer at


vedligeholde og tilpasse kvaliteten/mængden af fritidsfaciliteter



arbejde for at sikre større robusthed inden for fritidslivet ved at øge samarbejde mellem de
eksisterende institutioner og foreninger med henblik på en bedre ressourceudnyttelse



støtte op om initiativer, der virker sundhedsfremmende



understøtte folkeoplysningsaktiviteter samt de selvorganiserede idræts- og fritidsaktiviteter
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fremme muligheden for aktivitet og bevægelse i byens offentlige rum og i naturen



understøtte fleksible træningsmuligheder, der passer ind i familie- og arbejdsliv

Største udfordringer i perioden 2011-15

3.2

at få etableret et nyt idræts- og fritidscenter i Dragør Kommune til erstatning for
Hollænderhallen, herunder etablering af en ny svømmehal
Børn og unge

Børn og unge i Dragør Kommune nyder godt af et kreativt og omfattende lokalt kultur- og fritidsliv
med mange stærke lokale traditioner. Kulturarrangementer, fritidstilbud og et velfunderet lokalmiljø
giver børn og unge mange og varierende oplevelser og bidrager til forståelse af mennesker,
skabende kunst og socialt samvær. Kultur- og fritidsaktiviteter giver børn og unge kendskab til
deres rødder, slægtshistorie og lokalområdets historie og kulturarv, og de mange tilbud i foreninger
og sportsklubber giver børn og unge mulighed for at få en sund og alsidig opvækst.
Målsætning


Dragør Kommune arbejder for et fortsat spændende og varieret kultur- og fritidstilbud for
børn og unge, så børn og unge involveres i vedkommende og markante oplevelser og
begivenheder



Dragør Kommune giver gennem kulturarrangementer og fritidstilbud børn og unge
oplevelser, der bidrager til forståelse af mennesker, skabende kunst og socialt samvær



Børn og unge skal have mulighed for at udfolde sig kreativt og rekreativt



Der skal gøres en indsats for, at kulturarven tænkes ind i undervisnings- og fritidstilbud



Der skal arbejdes for at fastholde og udvikle attraktive og tidssvarende idræts- og
fritidstilbud, der kan tiltrække og fastholde kommunens børn og unge



Hovedparten af børn og unge deltager i de lokale fritids- og kulturarrangementer



De frivillige foreningers tilbud til børn og unge skal opleves vedkommende



Der skal ske en fortsat rekruttering til ledervirksomheden i Dragør Kommunes fritids- og
foreningsliv

Kommunen prioriterer at


understøtte nye initiativer for børn i forhold til kultur- og fritidslivet
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øge samarbejdet mellem Dragør Bibliotekerne, Musik- og Billedskole, ungdomsskole,
skoler, SFO´er, klubber m.fl. om fælles initiativer i forhold til børn og unge

Største udfordringer i perioden 2011-15


at fastholde og udvikle attraktive og tidssvarende idræts- og fritidstilbud til børn og unge



at finde økonomiske ressourcer til at videreudvikle Kongelundsfortet i Ungdomsskolens regi
som kommunens center for friluftsaktiviteter

3.3

Kultur og fritid på tværs

Dragør Kommune ønsker at sætte fokus på nye muligheder og områder, hvor erhverv, turisme og
kultur- og fritidslivet gensidigt kan inspirere og udvikle hinanden. En kombineret indsats fra disse
områder vil i stigende grad være forudsætningen for at udvikle kultur- og fritidslivet, tiltrække
større begivenheder og events, flere turister, arbejdskraft og virksomheder.
Det er vigtigt at udvikle sektoroverskridende samarbejder. Udviklingen skal ske med udgangspunkt
i de eksisterende aktiver: de enestående naturomgivelser (land, kyst, skov), de kulturhistoriske
attraktioner (Hollænderbyen og Skipperbyen), samt de gode muligheder for frilufts- og
idrætsaktiviteter, som kommunen kan tilbyde.
Kommunens kultur- og fritidsinstitutioner, skoler og klubber skal øge samarbejdet på tværs for at
udnytte synergieffekten med henblik på at fastholde nuværende tilbud samt udvikle nye projekter til
gavn for kommunens borgere, gæster og turister. Samtidig skal der være øget fokus på, at Dragør
Kommune og dens institutioner deltager i regionale og tværkommunale samarbejder
Kommunens ønske om at styrke den tværgående indsats indenfor kultur- og fritidsområderne skal
også ses i lyset af, at kommunen ønsker at styrke sit brand som et attraktivt og mangefacetteret mål
for dansk og international turisme, og som blandt andet kommer til udtryk i Dragør Kommunes
turismepolitik. Dragør Kommune rummer mange herlighedsværdier for både kultur-, natur-, og
idrætsturisten.
For at understøtte turismeindsatsen må Dragør Kommune satse på at udvikle årligt tilbagevendende
events til supplement til de allerede eksisterende, heriblandt Sildens dag, Dragør Musikfest, Dragør
Marked, Navy Day og fastelavnsaktiviteterne i Dragør og St. Magleby. Nye aktiviteter kunne være
alt lige fra en årlig kammermusikfestival, en børneteaterfestival, en rockfestival til større
idrætsarrangementer (”kite-surfing-konkurrence”, Dragør Maraton) eller lignende.
Målsætninger


Et styrket samarbejde indenfor kultur, fritid, idræt, byplanlægning, erhvervsliv og turisme



Flere og mere varierede tilbud indenfor kultur- og fritidsområderne
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Større satsning på regionale og tværkommunale samarbejder om udviklingen af kultur- og
andre turismerelaterede projekter i Hovedstadsregionen og i samarbejdet med kommuner på
den svenske side af Øresund

Kommunen prioriterer at


understøtte tværgående kultur- og fritidsprojekter, der involverer kommunens institutioner
på tværs af traditionelle sektorgrænser



indgå i tværregionale og tværkommunale kultur- og fritidsprojekter i Øresundsregionen

Største udfordringer i perioden 2011-15


3.4

at sikre den nødvendige robusthed blandt kommunens kultur- og fritidsinstitutioner og i
foreningslivet, således at der fortsat kan ske en positiv udvikling i kultur- og
fritidstilbuddene i Dragør Kommune
Kultur- og naturarv

Dragør Kommune rummer nogle af de bedste bevarede kultur- og naturmiljøer i Danmark.
Kommunen har derfor en særlig forpligtelse til at bevare og formidle denne unikke kultur- og
naturarv.
De bevaringsværdige attraktioner er:






Dragør By – skipperbyen
St. Magleby – Hollænderbyen
De kystnære naturområder med strande, strandenge og overdrev
Kongelunden
Dragør Fort, Kongelundsfortet og øvrige befæstningsanlæg langs kysten

Den eksisterende kultur-, og naturarv skal tilgængeliggøres for kommunens borgere og turister, så
de fortsat kan tjene som levende rammer for moderne menneskers liv og virke.
Samtidig er det væsentligt, at der etableres et fælles kendskab til Dragørs historiske baggrund og
naturværdier, som et middel til at øge bevidstheden om en særlig lokal identitet og fremme lysten til
at værne om lokalmiljøet. Ved at udbrede kendskabet til Dragørs kultur, kulturarv og natur bidrager
kultur- og fritidslivet til at understrege tilhørsforholdet til Dragør og til at skabe interesser for
Dragørs mangesidede kvaliteter og herlighedsværdier uden for kommunens grænser.
Kultur- og naturarven er fælles ejendom og interessen for disse områder må ikke være forbeholdt en
særlig kreds.
Det er væsentligt, at alle – uanset alder, social eller kulturel baggrund – har adgang til og mulighed
for at tilegne sig viden om og deltage aktivt i forvaltningen af kultur- og naturarven.
Kommunens kulturinstitutioner arbejder med bevaring og formidling af kultur- og naturarven og er
omdrejningspunktet for en række aktiviteter for borgerne. Desuden findes der en række foreninger,
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der på hvert sit område gør en indsats i dette arbejde, ligesom bevaringsnævnene i Dragør og Store
Magleby blandt andet har som opdrag at arbejde med kulturhistorien.
Dragør Kommune understøtter disse aktiviteter, dels økonomisk og dels ved at indarbejde
retningslinjer for bevaring af kulturhistoriske miljøer og bygninger i kommuneplanen. Kommunen
arbejder for at sikre både bymiljøer og naturlandskaber.
Kultur- og naturarven er ikke alene forbeholdt borgerne i Dragør Kommune, men ”stilles til
rådighed” for kommunens gæster. For mange er målet med et besøg i Dragør eller Store Magleby at
opleve den særlige historiske atmosfære, for andre er det de varierede naturoplevelser, der skaber
interesse.
Målsætning
Fokus på bevaring og formidling af kultur- og naturarven har til formål at:


fastholde Dragør Kommunes unikke kvaliteter som baggrund for den lokale selvforståelse
og identitetsdannelse



sikre at forvaltningen af kultur- og naturarven i Dragør Kommune fortsat bygger på
miljømæssig, sociokulturel og økonomisk bæredygtighed



styrke turismen i Dragør Kommune gennem udvikling af eksisterende attraktioner og
gennem ny anvendelse og profilering af eksisterende områder og miljøer

Kommunen prioriterer at


udstikke rammerne for en bæredygtig udvikling af Dragør Kommunes kultur- og naturarv



medvirke til en øget formidling af kultur- og naturarven gennem de eksisterende
kulturinstitutioner og på tværs af institutioner og kommunegrænser via en bred vifte af
gamle og nye formidlingsformer



arbejde for at styrke turismeindsatsen i Dragør Kommune i samarbejde med kommunens
borgere, erhvervsliv samt Dragør Turistråd

Største udfordringer i perioden 2011-15


at sikre kommunens kulturinstitutioner tilstrækkelige ressourcer til et fortsat aktivt og
udadvendt arbejde med Dragør Kommunes kultur- og naturarv

4. Hvad kan du gøre?
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Det er vigtigt, at alle hver især søger mest mulig indflydelse på sit liv. Dette gælder også kultur og
fritid. Du kan derfor deltage i de aktiviteter, der allerede er til rådighed i kommunen. Du kan også
være aktiv i bestræbelserne på at tiltrække eller oprette nye aktiviteter eller tilbud som initiativtager
i samarbejde med kommunen eller andre samarbejdsparter.
Oplevelser for børn og unge i et spænden
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