GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
7. maj 2018
Dagsorden
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdes: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget, samt formænd for underudvalgene og gæster
Kendte afbud: skrives i referat
Fremmødt: skrive i referat
1.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde

2.

Gentofte er visionskommune under
Bevæg Dig for livet

3.

Ronaldos Cafe

4.

Udkast til fordeling af tid i sæson
2018-19 fra de 4 underudvalg
4.1 Isudvalg

5.

4.2

Vandudvalg

4.3

Græsudvalg

4.4

Indendørsudvalg

Aktivitet/Bilag

Beskrivelse/Beslutning
Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-ogfritid/Idraet/Idr%C3%A6tsanl%C3%A6g/Facilitetsudvalg/Facilitetsudvalgsmoeder
Introduktion til målsætninger i aftalen og drøftelse af potentialer for
foreningslivet.
Morten Lindkjær fra DGI Storkøbenhavn indleder med en kort introduktion til
Bevæg Dig for livet og den overordnede vision
Stig Eiberg introducerer målsætningerne for Gentofte Kommune og
sammenhængen til idræts- og bevægelsespolitikken ”Gentofte i Bevægelse”,
som optakt til efterfølgende dialog.
Ronaldo deltog i udvalgets møde i november måned og har nu drevet cafeen i
6½ måned. Ronaldo vil fortælle om sine oplevelser i den første tid i
Kildeskovshallen, herunder de gode og mindre gode historier og hvad han
arbejder med fremadrettet for cafeen, særligt i forhold til foreningernes
muligheder.
Formændene for de enkelte udvalg vil fortælle hvordan udvalgets forslag for
sæson 2018-19 er forhandlet på plads.

Bilag: udvalgets forslag
udsendes i uge 19.
Bilag: udvalgets forslag
udsendes i uge 19.
Bilag: udvalgets forslag
uge 19.
Bilag: udvalgets forslag
uge 19.

til fordeling

Lars Hummelmose vil fremlægge udvalgets forslag.

til fordeling

Søren Petersen vil fremlægge udvalgets forslag.

til udsendes i

Claus Jørgensen vil fremlægge udvalgets forslag.

til udsendes i

Christian Peytz vil fremlægge udvalgets forslag.

Indkomne punkter fra Foreningerne
5.1

??

Emner der ønskes behandlet på
Facilitetsudvalgets møde skal
fremsendes på mail til sekretæren på
Kildeskovshallen@gentofte.dk senest
mandag den 14. maj 2018
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GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
Emne
6.

Aktivitet/Bilag

Meddelelser
6.1 Fra formand/næstformand
6.2 Fra sekretariatet
6.3 Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde?

6.4

Næste møde?

Møder i Underudvalgene

Beskrivelse/Beslutning

Formand og sekretariat er i gang med at planlægge næste sæsons møder.
Eventuelle bemærkninger til denne planlægning ønskes fremført på mødet.
De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen
Bo Bay (formand for Facilitetsudvalget)
Robert Mikelsons (næstformand for Facilitetsudvalget)
Heidi Pedersen og Einar Hytten (sekretariat for Facilitetsudvalget)
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