GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
5. december 2018
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Tirsdag den 27. november 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: Aakanden GF, B1903, SIF Badminton, LUK2002, SUG, Hellerup Sejlklub, Gentofte Budoklub, Copenhagen Cheerleaders
Fremmødt: CSKK, Cirketklubben Soranerne, Gentofte Contradance, Gentofte Curling Club, Gentofte Fodboldklub, Gentofte Hockey Klub, GIK,
Gentofte Petanque Club, Gentofte Rulleskøjte Klub, GSK, Gentofte Taekwondo Klub, Gentofte Stars, Gentofte Tennis Klub, GVH, Kajakklubben
NOVA, Karate-Do, LG Gymnastik, MOT, Skovshoved Triatlon Klub, JB Fodbold & Hellerup Dameroklub.
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 26/9 2018
Handicappedes vilkår i Gentofte
Kommune

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Godkendt.

Link til kommunens Handicappolitik

Christian Madsen, chefkonsulent i Fritidsafdelingen, orienterede om
handicapidrætten og vigtigheden af at forbedre handicapområdet og sikre
borgernes interesse og om hvordan FAU kan bidrage til dette. Det kan
foreningerne fx ved at oprette særhold. Bl.a. har SISU, Jægersborg
boldklub og GSK hold, som er velegnede borgere med
funktionsnedsættelse. Christian Madsen vil sende mail ud til alle
formændene om disse hold stadig er aktuelle. Kommunen har en
støtteordning til den person, det drejer sig om, som foreningerne kan søge
om. Nogle af succeskriterierne ved integrering af borgere med handicap er
at lave aktiviteter uden konkurrence element og at man kan stå af
undervejs. Kommunen har et samarbejde med Espelunden i Rødovre, som
laver partnerskaber og foreningen Brobyggerne kunne være en forening,
foreningerne i Gentofte Kommune kunne være interesserede i at
samarbejde med. Hvis en forening er interesserede, kan foreningen
kontakte Christian Madsen på mail fritid@gentofte.dk.

Vedlagt Christian Madsens præsentation
fra mødet – Idræt for alle.

Medlemmer med handicap får foreninger tredobbelt medlemstilskud. Der
er endvidere en pulje, foreningerne kan søge om til lederuddannelse til
trænerne, som gør at træneren kan håndtere borgere med handicap på
holdet.

3.

4.

Facilitetsudvalgets sæson 2019-20

Brug af WannaSport i Gentofte
Kommune

Link til Gentofte Kommunes side om FAU
Vedlagt - Facilitetsudvalgets årshjul for
fordelingen.
Link til Gentofte Kommunes aktuelle brug
af Wannasport
Link til salg af isbaner

Sekretariatet orienterede om den kommende fordeling af alle lokaler og
baner i sæsonen 2019-20. Sekretariatet er færdig med fordelingen den 30.
juni, hvorefter foreningerne skal accepterer de tildelte tider.
Sekretariatet orienterede om, hvordan man planlægger at sælge ledige
tider i Græs-, Inde- og Is udvalget i WannaSport i en forsøgsordning.
Gentofte Kommune er meget optaget af, at kommunens faciliteter bruges.
Derfor får også borgerne mulighed for at bruge faciliteterne rundt om i
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Beskrivelse/Beslutning
kommunen. Wannasport er en hjemmeside, der dækker hele landet og
som udbyder ledige tider til borgerne.
Wannasport finder alle de ledige tider fra Foreningsportalen i de lokaler vi
har valgt der skal komme på Wannasport. Den tid borgeren booker lægger
sig med det samme i Foreningsportalen. Hvis en forening booker sig ind,
spærrer den også denne tid i Wannasport med det samme. Borgerne kan
pt. kun booke sig 8 dage frem i Wannasport.
Der kommer løbende flere lokaler til salg i Wannasport. Man kan også som
forening oprette sig i Wannasport fx et hold med åben træning, som
borgeren så kan booke.
Det næste som kommer til salg i Wannasport, er is baner. De kommer på
snarest.
Når et anlæg kommer på Wannasport, skal kommunens udgifter til
Wannasport først dækkes. Evt. overskud herudover deles mellem GKI
administrationen og anlægget.
Husk at sende en mail til foreningsportalen@gentofte.dk, hvis en forening
vil afmelde tiden. I 2019 kommer der en webløsning, hvor man kan
afmelde tiden.

5.

Fritidsafdelingen orienterer om
5.1

Gentofte kommunes vedtagne budget
for 2019

Link til Budget 2019

Stig Eiberg orienterede om det vedtagne budget for 2019.
Der vil være særlig fokus på alle de foreningsrelaterede ting, der kom med
i budget 2019 og de ting der må vente til budget 2020 eller senere.
Kommunen har fået 150 mil til en ny svømmehal, men et forslag om frede
skoven omkring Kildeskovshallen har skabt lidt usikkerhed om processen.
Der kommer til at blive oprettet et opgaveudvalg om
svømmehalsprojektet, og det vil være muligt for borgere at søge om at
deltage i arbejdet.
Nogle af de midler som der er afsat kommet penge til, er bl.a. lys på
skoleatletikanlægget i Sportsparken – så man kan bruge anlægget om
aftenen. Der er endvidere bevilget midler til en Havsvømmebane ved
Charlottenlund Fort samt lockers til opbevaring af skiftetøj.
Hvis en forening har ideer til at forbedre ting, så skriv til fritidsafdelingen
fritid@gentofte.dk.
Hvis foreningerne har mindre projekter, dvs. mindre end 500.000 kr kan
foreningerne ansøge om midler fra klubrumspuljen. Foreningerne skal selv
lægge 30%, men kan søge resten.
Der er bevilget 1 million kr. til foreningerne til medlemmer under 25 år,
som fordeles næste år. Konkret betyder det, at den gennemsnitlige støttel
vil øges med 50 kr. pr. medlem.
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I budgettet er også vedtaget at Fritid og Gentofte Ejendomme skal
foretage en analyse af det grønne område mhp. på planlægning på sigt af
oprettelse og renovering af natur- og kunstgræsbaner.
Stig delte brochurer rundt om muligheden for talenter til at søge at
komme på hhv. idrætsskole eller på en gymnasieordning i idræt på de
lokale gymnasier.
Endvidere blev information om Gentofte Kommunes talentprojekt uddelt.
Der er 12 pladser til og talentrådet vælger hvert år de 12 bedste unge
atleter ud til at indgå i projektet. Projektet er beskrevet på
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-ogfritid/Idraet/Eliteidr%C3%A6t/Vindermentalitet
De forskellige ansøgningsfrister er angivet på det udleverede materiale
Gentofte Kommune har indgået samarbejde med Kildeskovshallen
fysioterapi om forældrehold som er målrettet forældre til udendørs
træning. Hvis foreninger har lyst til at lave lignende aktiviteter kan de
kontakte fritid på fritid@gentofte.dk

5.2

5.3

5.4
6.

Proces for opdatering af
Folkeoplysningspolitik i Gentofte
Kommune
Proces for udarbejdelse af en
Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune
Andre aktuelle emner

Link til Gentofte Kommunes aktuelle
Folkeoplysningspolitik

Stig redegjorde for, at der har været et seminar om folkeoplysningspolitik.
Processen med at behandle de mange input på seminaret er i gang, og til
maj 2019 forventes politikken vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

Link til Gentofte Kommune er
visionskommune, som bl.a. bygger på
Faciliteter og byrum

Stig orienterede om tankerne bag at lave en facilitetsstrategi, samt
orientering om, hvor GK befinder sig i processen. Der blev afholdt et
facilitetsstrategi d. 21.11, og strategien forventes vedtaget i maj 2019.
Ingen.

Indkomne punkter fra Foreningerne
6.1

Fra JB Fodbold

Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk
Vedlagt – Bilag punkt 6.1 2018-11-27

Bo fra JB Fodbold motiverede foreningens forslag:
1.
2.

Børn under 10 år, handicappede og seniorer (+60) som spiller
fodbold, ligestilles med andre indendørs sportsgrene ifm. med
fordeling af haltider.
Kun betalende medlemmer medregnes, når der fordeles haltider.

Ad 1. En udfordring med disse grupper er, at de ikke har fået tildelt tider
som andre sportsgrene indendørs. De grupper kan ikke bare spille
udendørs hele året.
Stig orienterede om at, skoler kommer som nr. 1, handicappede nr. 2 osv.
direkte, som der kan læses i folkeoplysningsloven.
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Ad 2. Hvordan opgøres betalende medlemmer. Vi er en af dem i Gentofte
Kommune som har færrest faciliteter til foreningerne, hvorfor skal
foreningerne dele dem med andre kommuner?
Stig svarede, at der er indgået en aftale mellem kommunerne, at der ikke
modregnes for medlemmer fra andre kommuner, men man skal være
betalende medlem for at medregnes i fordelte haltider.
En forening må have et prøvemedlem i en periode på 3 uger. Længere
perioder betragtes som et problem for foreningen, og de bør melde sig ind.
Sekretariatet viste en oversigt over fordelingen mellem forskellige
aktivitetstyper. Oversigten viste ved en fejl fordelingen sæson 2017-2018
vedlagt referatet et opdateret bilag, hvor også sæson 2018-2019 fremgår.
Der skelnes til primært indendørssportsgren og primært
udendørssportsgren i fordelingen, samt hvor lang en sæson sportsgrenen
har. Primært indendørssport har en sæson fra august til juni, ellers bliver
tiderne regnet som primært udendørs.
GVI foreslog om vi måske skulle ændre fordelingsnøglen for børn under 10
år primært 5, 6 og 7 årig. Formanden for indendørsudvalget orienterede
om, at der allerede tages højde for dette i fordelingen, men ser på, om der
skal holdes et møde i det nye år til dette emne.
Det er vigtigt at foreningerne søger til ansøgningsfristen og ikke kun fra
mandag til torsdag. Fredag, lørdag og søndag er der en del ledige tider.

7.

Meddelelser
7.1

Fra formand/næstformand

Ingen meddelelser.

7.2

Fra sekretariatet

Hal 1 i Kildeskovshallen er brandmæssigt godkendt til at der kan være 499
personer. Det er vigtigt at foreningerne ikke planlægger arrangementer
med flere personer. Medarbejderne i hallen har mandat til at lukke hallen,
hvis det ikke bliver overholdt.
Lars orienterede om klubrum 456 og møde med LG Gymnastik og GSK om
indretningen.
Der er kommet rapport fra SDU om Idrætsanlæggenes fysiske tilstand,
hvor KS og GSP får et flot resultatet mht. bygningernes grundlæggende
vedligeholdsstandard og udendørs stand. Både haller og svømmehallen
ligger godt i rapporten, bortset fra svømmehallen som er dårligt isoleret.
Vi glæder os over at have fået ros for vedligeholdsstandarden af både
haller og svømmehallen.

7.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 14. marts 2019

7.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: De enkelte formænd tager
selv initiativ til møder, når der er behov
for det.
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Emne
Sammenslutningen af Idrætsforeninger
i Gentofte Kommune – SIG

Beskrivelse/Beslutning
Vedlagt Ulriks præsentation – SIG
præsentation 2018-11-27

Formanden Ulrik Hesse fra Volley orienterede om SIG sit arbejde for
foreningerne i Gentofte Kommune.
SIG er en sammenslutning fra lidt forskellige foreninger. SIG prøver at
dække både inde og udendørs sportsgrene. SIG er medlem af en del
udvalg i kommunen bl.a.

folkeoplysningsudvalget,

klubrumspuljen,

facilitetsudvalget,

integrationsområdet,

Gentofte idrætsfond,

idrætsrådet region hovedstaden (der kan man søge om diverse
kurser som foreningerne opfordres til at søge),

talentudviklingsudvalget,

facilitetsudvalget,

Team Danmark udvalget,

havnebestyrelsen

det grønne råd.
SIG arbejder bl.a. på at få flere penge til idrætten. SIG samarbejder bl.a.
også med KUF, hvor både idrætsfaglige ting diskuteres, forslag bæres frem
eller søges standset. Et eksempel er at få gennemgået alle de puljer, der
er i kommunen. Forslag til at gøre ansøgningerne om puljer mere simpelt
og nem at søge. Der en del puljer som ikke bliver brugt, så foreningerne
opfordres til at søge disse til fritid@gentofte.dk se her hvilke puljer der kan
søges til: https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-enpulje

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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