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Formandens beretning – juni 2021 

 

Organisation  

Bestyrelsen og særligt børn- og ungeudvalget for fodbold, har det seneste år arbejdet stenhårdt på af lave 

en struktur, der både modsvarer Nørrebro Uniteds relativt store medlemsantal og samtidigt ikke bliver for 

bureaukratisk – med langt fra baner til beslutning. Fundamentet er ved at være lagt for det videre arbejde. 

Arbejdet fortsætter det kommende år.  Vi skal nu have implementeret de mange gode tanker og visioner.  

Vil man have indflydelse på Nørrebro United dagligdag og fremtid vil bestyrelse og udvalg de kommende 

måneder inviterer alle interesserede til at blive en del af Nørrebro Uniteds stemme og fremtid.  

Klubhus – og ny adresse 

Efter over et års venten på en byggetilladelse fra Københavns Kommune, har vi nu endelig fået lov til at 

ombygge den nederste etage i klubhuset og gården. Det er åbenbart ikke let at få tilladelse af Københavns 

Kommune til at forbedre kommunens egne slidte bygninger. Der er allerede rejst ca. 2 millioner kroner til 

ombygningen, men på grund af stigende byggepriser er de indsamlede økonomiske midler nu mindre værd 

end dengang, da byggetilladelsen blev søgt. Tak til den gruppe, der har kæmpet med det tidskrævende 

projekt, der på grund af langsomt bureaukrati, kan blive endnu mere omfattende og tidskrævende. Vi 

forsøger efter bedste evne at få tingene til at hænge sammen økonomisk, så vi stadig står med det bedst 

mulige, åbne og anvendelige klubhus. Forhåbningen er at byggeriet kan gå i gang til efteråret.  

En ny og noget uventet udfordring er pludselig også poppet op. Da vi i 2013 lejede baghuset på den 

nedlagte Havremarken skole var vores klubadresse ”Husumgade 44, Baghuset”. Siden dengang er forhuset 

blevet solgt fra til en ejendomsspekulant, og der er lave dyre studieboliger. I den forbindelse har 

Københavns Kommune også solgt vores indgang fra Husumgade 44, så Nørrebro United formelt ikke 

længere har adgang til klubhuset fra Husumgade. Vores adresse er derfor åbenbart heller ikke længere 

Husumgade 44 Baghuset - men Julius Bloms Gade 41. Beboerne i forhuset er blevet trætte af aftenens og 

nattens besøgende i gården, og har derfor sat lås på porten i Husumgade. Efter lang tids tovtrækkeri og 

diskussion har vi nu fået lov til at sætte en nøglebrikslæser på porten, så de frivillige stadig kan få 

materialer ud og ind fra Husumgade. Via den forestående ombygning prøver vi at sikre bedre adgang fra 

Julius Bloms Gade til særligt materialerummet, så vi er sikre på aldrig at kunne blive låst ude fra klubhusets 

maskinrum - materialerummet. Tak til de ramte frivillige for deres tålmodighed.  

Faciliteter i Mimersparken 

Arbejdet med anlæggelse af omklædningsfaciliteter i Mimersparken har fortsat det seneste år. Anlæggelsen 

forventer at være afsluttet juni 2022. Processen har været ufattelig lang og omstændig med start i 2013, 

med et utal af små og store forhindringer. Faciliteten skal delvist deles med den bemandede legeplads i 

Mimersparken. 

Hvis alt går, som vi håber, kommer der en facilitet med fire omklædningsrum, et fælles opholdsrum på 30 

m2 - som vi skal dele med den bemandede legeplads - og et materialerum.  Økonomien er den store 

ukendte faktor, da vi skal se, hvor langt de bevilgede penge rækker. Vi venter med spænding og kæmper 

videre. 
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Administration og økonomi 

Vi har det forløbne år fået investeret meget i vores daglige administration. To nye eksternt finansierede 

indsatser omkring baner i baggårdene har givet en fuldtids- og en halvtidsansat i de kommende par år.  

Derudover har vi timeansat personer til at hjælpe de frivillige på banerne og opstarte hold for de mindste. 

Bestyrelsen har prioriteret at anvende midler på en fuldtidsansat til at varetage opgaver inden for 

kommunikation, frivillige og pigefodbold. Håndboldafdelingen har ligeledes anvendt nogle af deres midler 

til at timeansætte en person til at bistå håndboldudvalget, blandt andet med at samle op efter corona-

nedlukningen.  

Derudover har vi en række mindre indsatser f.eks. ekstratræning, ventelistetræning, børnehaveforløb, 

ferieaktiviteter mv. som alle har krævet timeansatte pga. afviklingstidspunktet eller opgavernes karakter.  

Alt sammen vil give flere aktive børn og unge i Nørrebro United og flere, gladere og dygtigere frivillige.  

I dag er vores udgifter til ansatte større end vores samlede faste driftsindtægter. Den eneste grund til, at 

Nørrebro United kan administrere og udvikle klubben gennem lønnede ansættelser, som vi gør dags dato, 

er, at Nørrebro United har en unik evne til at rejse penge via fonde og puljer samt en tidligere bestyrelse, 

der har været dygtig til at holde de faste omkostninger relativt lave. Vi har i dag faste ordinære indtægter 

på lidt over 2 millioner kroner, der primært består af kontingent og offentlige tilskud, men vi er også en 

forening på næsten 2000 medlemmer og hundredvis af aktivitetstimer.  

Det er fantastisk for Nørrebro United, at vi i dag kan understøtte, styrke og udvikle vores forening via 

lønnede ansættelser, men der ligger en stor og vigtig opgave for de kommende bestyrelser i løbet af de 

næste år: Der skal findes en økonomisk driftsmodel, der kan bære Nørrebro United sikkert ind i fremtiden. 

Her er den frivillige organisering også central, da der skal være en hårfin balance mellem det frivillige og det 

lønnede. Nørrebro United er stadig en forening, hvor den frivillige indsats er altafgørende, og det lønnede 

arbejde i Nørrebro United er det, der understøtter de frivillige i at udføre den indsats, de kan magte og er 

motiveret af.  

Brobold og Baggårdsbaner 

Nørrebro startede for et par siden med at lave træning i baggårdene i Lundtoftegade. Ideen har grebet om 

sig. I dag har vi indtaget små minibaner i Stengade og Wesselsgade, hvor vi anvender minibanerne i 5 – 10 

timer om ugen til aktiviteter i Nørrebro United-regi. En del af vores indsats har været ekstern finansiering af 

kunstgræs, materialeopbevaring, eventuelt lysanlæg og mulig adgang til vand og toilet.  Ideen med 

minibanerne er, at banerne skal rumme både er organiseret træning og rigeligt plads til selvorganiseret 

aktivitet. I dag er fodboldbaner enten til organiseret eller selvorganiseret fodboldaktivitet, ikke både-og. På 

Nørrebro er der i dag omkring 40 potentielle minibaner, hvor mange af dem står og helt eller delvist 

forfalder. Med en relativ lille investering kan flere af dem blive relevante som aktive byrumfaciliteter og 

som grundlag for bl.a. organiseret træning i Nørrebro United-regi.  

Håbet er, at vi i Nørrebro United kan inkludere minibaner på hele Nørrebro, hvor vi kan gøre det lettest 

muligt for bl.a. de yngste og deres forældre at starte til fodbold i Nørrebro United. Vi har tidligere kunne se, 

at den fysiske afstand til baneanlægget, betyder noget for, om man dyrker idræt eller ej.  

Sammen med klubberne BK Skjold på Østerbro og BK Vestia på Vesterbro har vi stiftet foreningen Brobold, 

der i fællesskab skal arbejde for at flere minibaner med kunstgræs i brokvarterende i København. I forhold 

til Københavns kommune betyder det meget, at vi er flere klubber, der står sammen om at få prioriteret 

minibaner med foreningsfodbold i byområder, hvor idrætsfaciliteterne aldrig kommer til at modsvare 
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behovet hos københavnerne. Sammen med de to andre fodboldklubber vil vi kigge på hvordan man bedst 

implementer anvendelsen af minibanerne ind i en ”almindelig” forening og bedst muligt opbygger 

samarbejde med de lokale aktører eksempelvis bemandede legepladser, boligselskaber og -foreninger, 

fritids- og børneinstitutioner osv.  

Et år med COVID-19  

Nørrebro United har som alle andre idrætsforeninger måtte lukke helt eller delvist ned for aktivitet i 2020 

og 2021 pga. COVID-19. Særligt håndbold har, som andre indendørs idrætsgrene, været hårdt ramt i 

forhold til nedlukning.  

Medlemstallet er også dykket i forhold til for et par år siden. Årsagerne til dette er bl.a. at nogen har meldt 

sig ud under corona-nedlukningen og at vi ikke har kunne opstarte nye hold.  

Vi er i fuld gang med at opstarte hold for de allermindste og medlemstallet er ved at komme tilbage til ”det 

normale”. Desuden er vi i gang med at planlægge en genopretning, på de områder det er relevant efter den 

lange nedlukning efter COVID-19-epidemien.  

Fodboldbane i Nørrebroparken.  

Som de fleste sikkert har hørt, har et ønske fra hovedparten af politikkerne på Københavns Rådhus og 

Nørrebro United om en 8-mandsbane i Nørrebroparken, vækket en del vrede hos en gruppe naboer til 

Nørrebroparken og hos dele af lokaludvalget. Det bliver med næsten 100 procent sikkerhed sidste gang at 

græsarealer på Nørrebro inddrages til organiseret fodbold på kunstgræs. På trods en meget aktiv og højlydt 

modstand fra en mindre gruppe Nørrebroere, bakkede hele borgerrepræsentationen på nær to partiløse 

løsgængere op om at anlægge en kunstgræsbane i Nørrebroparken ved siden af den nuværende – dog med 

to rækker et sæt træer imellem de to baneanlæg.  

Vi har hele tiden søgt en dialog med modstanderne af baneanlæggelsen i Nørrebroparken, men på nær en 

enkelt person, har ingen af modstanderne af den nye bane været interesseret i at komme på besøg i 

klubhuset til snak og kaffe. Vi har ikke ønsket en diskussion over sociale medier, men takker alle de 

medlemmer og lokale, der på de sociale medier har bakket Nørrebro United og børnene op.  

Tak for indsatsen og Nørrebro United længe leve!  

Tak til alle de frivillige, der holder Nørrebro United kørende i det daglige, og er altafgørende for Nørrebro 

Uniteds liv og fantastiske aktiviteter. Nørrebro United er i dag en af de idrætsforeninger med allerflest 

frivillige i Danmark. Tak til jer alle.  

Tak til administrationen for at jeres indsats, særligt under op- og nedlukning pga. COVID-19, hvor der 

virkelig er blevet knoklet for at holde det åbent, der kunne holdes i gang.  

Tak til bestyrelsen for nu i to år at have kæmpet med tunge og relativt besværlige administrative og 

organisatoriske opgaver.  Vi er nu klar til at kigge fremad og starte på at drømme og udvikle igen.  

Nørrebro United længe leve.  

 

Flemming Jensen 
Formand – Nørrebro United.  


