FACILITETSUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE
26. januar 2017

Side 1

Til foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget og de 4 underudvalg under Facilitetsudvalget.
Der indkaldes hermed til konstituerende møde i Facilitetsudvalget og valg af formænd i de 4
underudvalg

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2017
KL. 17.30-20.30 i Kildeskovshallens mødesal
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte
(Benyt indgang F på hallens sydside)

DAGSORDEN:
1. Konstituerende møde i Facilitetsudalget.
På mødet vil sekretariatet gennemgå Facilitetsudvalgets- og de 4 Underudvalgs opgaver og
rammerne for udvalgenes arbejde. Vedlagt Forretningsorden for Facilitetsudvalget.
Foreningerne har svaret på, hvem der er deres repræsentant i Facilitetsudvalget og hvilke
underudvalg de ønsker at sidde i. Listen over medlemmerne i Facilitetsudvalgets og de 4
Underudvalg er vedlagt og bliver gennemgået på mødet.
Desuden vil planerne for forårets ordinære møder i alle udvalg blive oplyst.
2. Valg af formænd i de 4 Underudvalg
Under Facilitetsudvalget er der oprettet 4 udvalg, som vælger deres egen formand:
- Isudvalg (aktiviteter på is)
- Vandudvalg (aktiviteter i vand)
- Græsudvalg (aktiviteter på græs)
- Indendørsudvalg (aktiviteter i haller og sale).
På mødet skal hvert udvalg vælge sin egen formand.
3. Anbefalinger fra Haludvalget til Facilitetsudvalget
På mødet vil Haludvalgets anbefalinger til Facilitetsudvalget blive gennemgået. Vedlagt
Haludvalgets anbefalinger, som der var en bred tilslutning til ved behandlingen i Haludvalget.
Anbefalingerne blev behandlet på udvalgets sidste møde i december og referatet fra mødet er
vedlagt.
4. Ny digital Lokaleansøgning
I år er flere af ansøgningerne gjort digitale, hvilket betyder at de skal udfyldes direkte i kommunens
nye elektroniske portal for foreninger: Foreningsportalen.
Dette betyder også at lokaleansøgningen for alle foreningers vedkommende skal foretages i
Foreningsportalen, og ikke sendes som formular/udfyldt PDF-dokument el. lign.
På mødet vil Foreningerne blive introduceret til Foreningsportalen og hvordan lokaleansøgningen
skal gennemføres. Man kan med fordel medbringe sin egen pc, hvis man vil på Foreningsportalen
med det samme.
Der er deadline for ansøgninger til sæsonen august 2017 - juni 2018 den 1. marts 2017.
Med venlig hilsen
Bo Bay (formand for Facilitetsudvalget)
Robert Mikelsons (næstformand for Facilitetsudvalget)
Heidi Petersen og Einar Hytten (sekretariat for Facilitetsudvalget)
E-mail: Kildeskovshallen@gentofte.dk
NB! Hvis en forening ikke har mulighed for at sende en repræsentant til mødet, bedes foreningen melde afbud til e-mail
Kildeskovshallen@gentofte.dk eller på telefon 39 77 44 00 – tryk 4 for administrationen.

