GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
19. september 2018
Dagsorden for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Onsdag den 26. september 2018 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 2018
Foreningsportalen (FP)

4.

5.

Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.
FP er brugt i forbindelse med fordeling af tid i 2 sæsoner og fordeling af
tilskud i 1 sæson.

2.1

Udvikling af FP

Kort status på FP og tidsplanen for den fortsatte udvikling.

2.2

Anlæggenes lukkedage og kalendere i
FP
FAUs årshjul

Kort orientering om, hvordan foreningerne kan finde disse oplysninger i
FP.

2.3
3.

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Fritids projekt om træningsaktiviteter fx
for forældre og/eller seniorer, som er
målgrupperne i et nyt projekt
Indkomne punkter fra Foreningerne
4.1

?

4.2

?

Kort orientering om planerne for en god kommunikation om foreningernes
opgaver i løbet af sæsonen.
Rune Laursen vil komme og fortælle om dette projekt.

Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest fredag den 21.
september 2018

Fritidsafdelingen orienterer om

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

5.1

Status på større vedligeholdelsesarbejder og planlagte faciliteter.

5.2
5.3
5.4

Anlægs opgraderinger og større
vedligeholdelser
Opdatering af Folkeoplysningspolitik i
Gentofte Kommune
Ny Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune
Andre aktuelle mener

Orientering om denne proces og mødet der er indkaldt til den 4/10 2018
Orientering om denne proces.
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6.

Beskrivelse/Beslutning

Meddelelser
6.1

Fra formand/næstformand

Aktuelle meddelelser.

6.2

Fra sekretariatet

Aktuelle meddelelser.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 27/11 2018

6.4

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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