GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
4. maj 2017
Dagsorden
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd for underudvalgene
Kendte afbud: skrives i referat
Fremmødt: skrive i referat
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 16/5
Lovkrav for drift af svømmehaller

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.
Lars Norring vil orientere om de lovkrav der gælder for driften af
svømmehaller.

3.

Kommunikationen med og mellem
Foreningerne

Hvordan understøtter foreningernes adresseregister i Foreningsportalen
dette samarbejde? Bliver oplysningerne opdateret, kan man finde de
personer man har brug for mv.

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
forskellige muligheder
2.1 Anlægs opgraderinger og større
vedligeholdelser

Leder af Fritid Stig Eiberg deltager i mødet og orienterer om emnerne.

2.2

Idræts og bevægelsespolitik

2.3

Overnatningsmuligheder i forbindelse
med stævner
Rammebetingelser når foreningerne
ønsker at udvide åbningstiderne i
kommunale anlæg
Møde med Fritidsafdelingen

2.4

2.5
5.

Indkomne punkter fra Foreningerne
3.1

??

3.2

??

Gennemgang af de anlæg hvor kommunen før sommeren fastslog, at der
skulle komme opgraderinger/større vedligeholdelser:
1.
2.
3.
Bilag uddeles på mødet

Hvilke anlæg
Tidshorisont
Næste trin

Gennemgang af den ny politik.
Gennemgang af de gældende muligheder.
Gennemgang af rammerne for foreningernes lån af lokaler i henhold til
Folkeoplysningsloven og mulighederne for foreninger, der ønsker at udvide
et anlægs åbningstider.
Hvilke muligheder har foreningerne for at få hjælp i Fritidsafdelingen til
udviklingen af foreningen?
Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest fredag den 22.
september

Side 1 af 2

GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
Emne
6.

Beskrivelse/Beslutning

Meddelelser
4.1

Fra formand/næstformand

Aktuelle meddelelser.

4.2

Fra sekretariatet

Aktuelle meddelelser.

4.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 27/11 2017

4.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: ?

De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, når der er behov for det.

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