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Til Kornmunalbes§relsen ved Hvidovre Kommune
Att: Susan Bjerregaard, konstitueret direktør for børne og velfærd
Rune Ahlmann Nielsen, chef for Skole- og Klub afdelingen

Bessrelsen på Femagervejens Fritidscenter har på et bestyrelsesmøde onsdag d. 16. november, besluttet
at ansøge Kommunalbestyrelsen om en snarlig kommunalisering af Femagervejens Fritidscenter.
Bestyrelsen har på to ekstraordinære bestyrelsesmøder i november, behandlet tanken om at
kommunalisere Femagervejens Fritidscenter, hvoraf i det ene møde, deltog hele personalegruppen.
Bagrunden for ansøgningen er en samlet vurdering af klubbens økonomiske situation, børnetal og den
strukturændring der er sket på klubområdet i Hvidovre Nord.
Bestyrelsens begrundelse for ønsket om kommunalisering er, at sammenlægge Femagervejens Fritidscenter
med Byggeren, for derved at kunne tilgodese personalet og børnene, samt sikre bedre overgang fra SFO til
klub og fra fritidsklub tiljuniorklub

til ungdomsklub. Dette giver en større fleksibilitet for medlemmerne,

da

de vil have to fosiske huse, samt mulighed for at skabe en mere bæredygtig ungdomskultur/klub. Større
udbud af aktiviteter, tilgodese børnenes relationer og flekibilitet i anvendelsen af ressourcerne.

Forudsætninger for ansøgning om kommunalisering:

.
.
r

at Femagervejens Fritidscenter sammenlægges med Byggeren
at alt personale er sikret deres stilling ien ny klubsammensætning
at personalets løn og anciennitet, følger med i deres nye stilling.

Klubben anmoder om at restgæld bliver nulstillet ved sammenlægningen, så dette ikke belaster den nye
klub. Da en sådan fusion mellem to klubber tager meget tid, er det et stort ønske om hjælp fra en
proceskonsulen! da vi er bevidste om, at det er en stor forandringsproces for personale og børn.

Tidplanen for fusionenlkommunatiseringen må gerne gå så hurtigt som muli6, men der ønskes en længere
udviklingsperiode ift. de organisatoriskelkulturelle ændringer, der kommer til at skulle pågå. Dette kunne
være over en periode på L-2 år, hvor der ikke bliver ændret i ansættelsesforholdene for hele personalet.
Bestyrelsen har været i kontakt med ledelse og forældrebes§relse på Byggeren i Hvidovregade, og vi
vedlægger deres svar på ønsket om en sammenlægning af de to klubber'
Det er bestyrelsens håb at Kommunalbestyrelsen, vil se velvilligl på ønsket om kommunalisering og meget
gerne, at det sker snarest muligt.
På vegne af bestyrelsen og

personalet på Femagervejens Fritidscenter.
Med venlig Hilsen
Bestyrelsesformand

Nita Lund

