GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
19. marts 2018
Referat
Torsdag den 15. marts 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: Bordtennisklubben Kildeskoven, Gymnastikringen, Hellerup Roklub, Hellerup Sejlklub, JB Fodbold, LUK 2002, Skovshoved
Badminton, Gentofte Contradance, Gentofte Volley, Kajakklubben Nova, GVI.
Fremmødt: Aakanden GF, Copenhagen Cheerleaders, Copenhagen Towers, Gentofte Fodbold Akademi, Gentofte Kunstskøjteløber Forening,
Gentofte Motionsklub, Gentofte Petanque Club, Gentofte Rulleskøjte Klub, GSK, Gentofte Taekwondo Klub, HIK fodbold, HIK håndbold, JB Futsal,
Karate Do, SIF fodbold, SISU, Skovshoved Tri, SUG.

2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 27. november 2017
UNICEF By 2018

3.

Wannasport og foreningerne

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
4.1 Aktivitetsregistrering af
weekendbrugen i kommunen, som del
af Syddansk Universitets
forskningsprojekt ´Fremtidens
Idrætsfaciliteter´
4.2 Status på vedtagne
anlægsrenoveringer og nye anlæg.

1.

Aktivitet/Bilag

Referatet blev godkend uden bemærkninger.

Bilag: ”Oplæg om UNICEFBy..”
Link til Facebookside
Bilag: ”WannaSport
Gentofte..”
Link til Gentoftes
Wannasportside

Kulturkonsulent Per Sohl præsenterede projektet Unicef By 2018, og håber på mange
foreninger bakker op om indsamlingen da alle tiltag vil gøre en forskel. Vedlagt er
præsentationen. Læs mere på deres facebookside.
Rasmus Aaberg præsenterede Wannasport og særligt foreningernes muligheder med
oprettelse af aktiviteter mm. Ønsker foreninger at lave aktiviteter i kommunale anlæg til
”ikke-medlemmer” skal der betales leje. Kontakt derfor fritid@gentofte.dk for høre om
muligheden for at lave aktiviteterne på andre vilkår.
Vedlagt er præsentationen.
Læs mere og tilmeld jeres forening på Wannasport – se link.
Leder af Fritid Stig Eiberg deltog i mødet og orienterede om

Bilag1: Link til
Stig gennemgik resultaterne fra undersøgelsen som viser der er mindre potentiale for
”Resultatnotat_Gentofte_week bedre udnyttelse af faciliteterne i weekenderne.
end_final”
Skriv til fritid@gentofte.dk hvis I har spørgsmål til undersøgelsen

Bilag:
”Anlægsinvesteringer20172018”
Bilag: ”Puljeoversigt”

5.

Den kommende fordeling for sæsonen
2018-19

Beskrivelse/Beslutning

Link til referat

Anlægsinvesteringer for 2017-18 blev gennemgået.
Stig gennemgik også puljeoversigten. Stig har brug for foreningernes hjælp til at
beskrive behovet for puljer og hvad foreningerne ønsker at søge, specielt mht.
udviklingspuljerne til Fritid og Folkeoplysning samt Idræt og Motion. Skriv til
fritid@gentofte.dk med jeres ønsker og behov.
Sekretariatet har indtryk af, at det i år er gået godt med ansøgningsprocessen i
Foreningsportalen. Det kan godt mærkes at det er 2. år i træk, og flere kan finde ud af
det. Arbejdet fortsætter nu i de fire underudvalg hvor fordelingsprincipperne, der blev
godkendt sidste år, skal bruges. Underudvalgenes fordelinger skal være klar til
godkendelse på næste møde i FAU d. 16/5-18.
Stig gjorde opmærksom på 3 punkter som har betydning for den kommende fordeling:
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6.

Indkomne punkter fra Foreningerne

7.

Meddelelser
7.1 Fra formand/næstformand

7.2

Fra sekretariatet

7.3
7.4

Møder i Facilitetsudvalget
Møder i Underudvalgene

Der er ved at blive godkendt en ny fægteklub. Da kommunen kun har et egnet
lokale til dette, skal de to fægteklubber fordele tiden her, via Indendørsudvalget.

GFO’er og Fritidsklubber vil gerne have flere tider i foreningernes tider. Udfordringen
med dette er at de har højere prioritet i Folkeoplysningsloven i forhold til
foreningerne. Stig er i dialog med Børn & Skole og arbejder på at foreningerne ikke
mister for meget tid.

Gentofte Svømmeklub ønsker en anden fordeling af vandtid mellem brugerne i
svømmehallen og har skrevet til politikerne om dette. Derfor har Stig udarbejdet et
notat til politikkerne som skal afklares i Kultur og Fritidsudvalget. Indtil dette er
afklaret, fordeler Vandudvalget den tidsramme som de plejer.
Ingen punkter

Bo Bay orienterede om at han er ansat i Cafe Ronaldos og fortsætter som formand for
FAU. Hvis nogle oplever problemer med Bos forskellige roller, skal de ikke tøve med at
kontakt ham.
Robert Mikelsons orienterede om hans arbejde med udarbejdelsen af en langsigtet
strategi for fordelingen af de enkelte anlæg, baner og lokaler.
Dette arbejde udskydes efter aftale med underudvalgsformændene til efteråret 2018.

Der var opbakning fra foreningerne til at GKI kunne lukke anlæggene kl. 18. d. 30
november 2018.

Einar gjorde opmærksom på at mandag d. 13. august er en lukkedag pga.
skolerferien og den nye sæson starter tirsdag d. 14. august.

Einar orienterede kort om mulig strejke og lockout. Bliver det aktuelt må foreninger
ikke lave aktiviteter i kommunale lokaler og anlæg, og der sendes mail til alle
foreninger når vi ved mere om hvordan det påvirker foreningerne.

Husk at opdaterer kontaktoplysninger på jeres personer i Foreningsportalen. Særligt
vær opmærksom på hvem der har de forskellige roller (Facilitetsudvalgsmedlem
mm.) så vi sender information til de rigtige personer.

Kasper orienterede om at der er ved at blive udviklet forskellige løsninger til
Foreningsportalen. Derfor vil alle foreninger blive inviteret til en workshop hvor de
får mulighed for at spille ind med behov og ønsker. Der sendes yderligere info ud på
mail, men man er altid velkommen til at komme med feedback omkring
Foreningsportalen på mail til foreningsportalen@gentofte.dk.

Stig orienterede om at DIF sender materiale ud til foreninger, med oplysninger om
den nye EU Persondataforordning. Vær opmærksom på jeres behandling af
medlemmernes persondata.
Næste møder: 16/5 2018
Næste møder: ?

De enkelte formænd er ved at planlægge fordelingsmøder og de respektive medlemmer
vil blive indkaldt.

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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