GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
13. februar 2017
Referat
Torsdag den 9.februar 2017 kl. 17:30-20:30
Mødet afholdt: Kildeskovshallens mødesalen
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget og de 4 underudvalg under Facilitetsudvalget
Kendte afbud: nn
Fremmødt: xx

1.

Emne
Konstituerende møde i Facilitetsudvalget
1.1
1.2

Facilitetsudvalgets- og de 4 Underudvalgs
opgaver og rammer.
Foreningernes repræsentant i
Facilitetsudvalg og underudvalg.

Beskrivelse/Beslutning
Bo bød velkommen til det første FAU møde.
Udsendt: Forretningsorden for
Facilitetsudvalget

Einar fra sekretariatet gennemgik forretningsorden hvor
Facilitetsudvalgets- og de 4 Underudvalgs opgaver er beskrevet.

Udsendt: Liste over medlemmerne i
Facilitetsudvalgets og de 4
Underudvalg

Den udsendte liste blev gennemgået og rettet med foreningernes
kommentarer. Fremover findes lisen kun i Foreningsportalen, hvor man
kan finde alle medlemmerne.

1.3
2.

Planer for forårets ordinære møder i alle
udvalg.
Valg af formænd i de 4 Underudvalg

Einar orienterede om planerne for forårets møde i marts, april og maj
måned. Datoerne sendes til udvalgene, så snart de er fastlagt.

2.1

Isudvalg (aktiviteter på is)

Stephanie Halse valgt som formand.

2.2

Vandudvalg (aktiviteter i vand)

Christian fra GSK + Søren fra SUG som stiller op, men foreningerne blev
ikke enige om en formand. Sekretariatet for vand har det som punkt på
deres første møde.

2.3

Græsudvalg (aktiviteter på græs)

Thomas Kristensen HIK valgt som formand.

Under Facilitetsudvalget er der oprettet 4 udvalg, som vælger deres egen
formand.

2.4
3.

Indendørsudvalg (aktiviteter i haller og
sale).
Anbefalinger til Facilitetsudvalget
3.1

4.

Haludvalgets anbefalinger.

Ny digital Lokaleansøgning
4.1 Ansøgninger til sæson august 2017 til juni
2018.

Christian Peytz valgt som formand. Var ikke selv tilstede, men blev valgt,
at de andre indendørsklubber.

Udsendt: Anbefalingerne som blev
behandlet på udvalgets sidste møde i
december og referatet fra mødet.

Direktør Torben Frølich bad HU om at give sine anbefalinger til FAU. Einar
gennemgik HUs 4 anbefalinger. Formandsskabet og sekretariatet drøfter
hvordan disse kan indarbejdes i FAUs arbejde.

Udleveret: 4 vejledninger om brug af
Foreningsportalen.

Kasper fra sekretariatet præsenterede den nye form for ansøgning som
alle foreninger skal benytte. Link til vejledninger. Læs vejledningerne før
brug af Foreningsportalen.
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Beskrivelse/Beslutning
Alle ansøgninger (træningstider, kamptider og arrangementer) fra
foreninger skal ansøges via Foreningsportalen.
De skal ikke sendes som formular/udfyldt PDF-dokument el. lign.
Der er deadline for ansøgninger 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)
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