GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
1. juli 2019
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Mandag den 13. maj 2019 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: Hellerup Roklub, Gentofte Fodboldklub, B1903, Aakanden GF, Gymnastikringen, LG Gymnastik.
Fremmødt: CSKK, Gentofte Contradance, GFA, Gentofte Hockey, GIK, Gentofte Kunstskøjter Forening, Gentofte Petanque Club, Gentofte Rugby
Klub, Gentofte Rulleskøjte Klub, GSK, Gentofte Taekwondo Klub, GVH, Hellerup Sejlklub, HIK Fodbold, HIK håndbold, JB Futsal, NOVA, SISU,
Skovshoved TRI, SUG.
Emne
1.
2.

Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 14/3 2019
Ronaldos Cafe

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Godkendt er referatet godkendt.
Ronaldo har haft et rigtigt godt år i 2019. Takkede foreningerne får deres
hjælp til at få Ronaldo i gang. Ronaldo startede med 8 medarbejdere, nu
er de 36 og det kan Ronaldo bl.a. takker foreningerne for. Ronaldo bad
foreningerne at sige til med det samme, hvis der var noget der ikke
fungerede, så han kunne gøre noget ved det. Også gerne gode ideer til
dagens ret.
Ronaldo har en fond foreningerne kan søge om på hans hjemmeside. GSK
roste Ronaldo for at gøre alt for at camps kører og hvis der er noget ris,
siger GSK det med det samme.
Kontakt:

3.

Udkast til fordeling af tid i sæson 201920 fra de 4 underudvalg

3.1

Isudvalget

ronaldoscafe4@gmail.com eller mobil: 31187018

Formændene for de enkelte udvalg vil fortælle, hvordan udvalgets forslag
for sæson 2019-20 er forhandlet på plads, ud fra udvalgets
principper/værdisætninger. Formanden oplyste, at der bliver en række
formandsmøder i efteråret, som vil kigge på principperne/fordelingsnøglen
mv. Takkede for at fordelingen dog kom i mål. Vi sender årshjulet med ud.
Bilag: udvalgets forslag var ikke færdig og Formand Lars Hummelmose fortalte at udvalget er godt i gang med at
derfor ikke udsendt inden mødet.
finde en dato og blive enige. De tager fordelingen fra sidste år og de
småting der er, justerer de mellem sig.
Formanden i FAU bad om at få forslaget tilsendt og bad om FAU´s mandat
til at godkende fordelingen. FAU godkendte, at formanden har dette
mandat.

3.2

Vandudvalget

Bilag: udvalgets forslag til fordeling var
udsendt inden mødet.

Formand Søren Petersen fremlagde udvalgets forslag. Vandudvalget har
brugt et nyt fordelingsskema, men ellers er det gået rimeligt smertefrit.
Dog en lille knast der lige skal løses mellem 2 foreninger. Fordelingen er
godkendt på FAU.
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3.3

Græsudvalget

Beskrivelse/Beslutning
Bilag: udvalgets forslag til fordeling var
udsendt inden mødet.

Formand Claus Jørgensen fremlagde udvalgets forslag. Fordelingen er
landet med et forslag, som alle kan leve med. Ingen markante knaster.
Formanden vil gerne have til referat, at græsudvalgets fordeling ikke tager
højde for, at nogle foreninger har tid på private/kommunale anlæg i
kommunen. Fx B1903 driver et kommunalt anlæg og har flere timer til
rådighed end deres nøgletal berettiger. Det samme gælder GVI, men de
åbner gerne deres baner for andre, hvis der er brug for det. Denne
problematik vil blive drøftet på formandsmøderne i næste sæson.
Fordelingen er godkendt på FAU.

3.4

Indendørsudvalget

Bilag: udvalgets forslag til fordeling var
udsendt inden mødet.

Formand Christian Peytz fremlagde udvalgets forslag. Processen startede
med et Indendørsudvalgsmøde, hvor fordeling principperne blev opdateret
og godkendt i FAU. Selve fordelings processen blev startet i marts, hvor de
store klubber mødes til fordeling af de store haller/små haller. Salene er
der blevet sendt en mail ud til alle dem som havde knaster, for at forsøge
at skulle løse det inden mødet.
Christian synes af respekt for alles tid, at flest mulige knaster løses ved
decentrale forhandlinger, som man på Indendørsudvalgets møde kan
konfirmere disse løsninger.
Der har været et weekend udvalgs møde i januar med koordinering af
kamp/stævnetider i foråret og der kommet et nyt møde om koordinering i
den nye sæson. Fordelingen af styrketræning i Kildeskovshallen vil der
også blive indkaldt til møde.
Fordelingen er godkendt på FAU.

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
4.1

Ung i bevægelse – samarbejde om
flere idrætsaktive unge

Stig orienterede om ”Ung i bevægelse”. Der er kommet midler til sætte
foreningerne i gang med at få flere unge i bevægelse og om hvad der skal
til for at fastholde dem. Midlerne er til at hjælpe foreningerne i gang, men
foreningerne skal selv sørge for at fortsætte. Se
evt. https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet
Towers har bl.a. lige startet et flagfodbold hold op som de kan gå til en
gang om ugen. Ideer sendes til konsulent Rune rul@gentofte.dk eller
fritid@gentofte.dk

4.2

Medlemstilskud

Link til Gentofte.dk om Tilskud til
foreninger

Foreningerne får ca. 6 millioner udbetalt i medlemstilskud i 2019. I 2020
ændres fristen for indsendelse af regnskab til 1. april. Tilskuddet vil blive
udbetalt 1. juni.

4.3

Visionkommune

Link til Gentofte.dk om Visionskommune

Stig orienterede om status på arbejdet med visionskommuneaftalen med
DIF og DGI. Formålet er at få endnu flere til at bevæge sig og få flere
medlemmer i foreningerne.
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5.

6.

Beskrivelse/Beslutning

4.4

Opgaveudvalg om En times motion

Link til Gentofte.dk om Opgaveudvalg

Der skal snart rekrutteres til opgaveudvalget om en times motion.
Rekrutteringen bliver bl.a. publiceret i Villabyerne, på kommunes
hjemmeside samt på sociale medier. Nogle af profilerne passer fint til
foreningsmedlemmer.

4.5

Facilitetsstrategi og
folkeoplysningspolitik

Link til Gentofte.dk om
Folkeoplysningspolitik

Kort status på den politiske proces med facilitetsstrategien og
folkeoplysningspolitikken. Nogle foreninger har været med i denne proces
og bliver forlagt i KUF i juni og vedtages i august.

4.6

Andre aktuelle emner

Indkomne punkter fra Foreningerne
5.1

?

5.2

?

Stig orienterede om processen vedr. en ny svømmefacilitet i
Kildeskovshallen samt Det særlige bygningssyns fredningsforsalg af
området omkring Kildeskovshallen. Opgaveudvalget på ny svømmehal er
sat i bero pt. Kommunen har indtil 19. juni at give høringssvar. Der vil
komme en afgørelse på fredningen d. 14. september. Bevillingen er lagt til
at skulle være i Kildeskovshallen, ellers bliver der ingen svømmehal.
Sidste frist fredag den 10. maj 2019

Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk
Ingen indkomne emne.

Meddelelser
6.1

Fra formand/næstformand

Formanden opfordrede til at fremsende ideer til forslag de måtte have til
fordelingen. Ideer fremsendes til den aktuelle formand for det udvalg
foreningen hører til.

6.2

Fra sekretariatet

Lars informerede om personale på GSP, hvor vi har en vakant
deltidsstilling på kontoret som vi arbejder på at afklare kompetenceprofil
på, og vi er i gang med at ansætte en teknisk servicemedarbejder. Vi
forsøger sammen med Gentofte Ejendomme at få lov til at reparere
kunstgræstæppet på K4/opvisningsbanen, gulvet i Hal 1 repareres og
lakeres til sommer + gulvet i Hal A+B i Gentoftehallen bliver lakeret.
Renoveringen af klubrum 456 (der kommer 4 rum) er i gang med udbud,
der er et energi optimering projekt i gang i Ishal 1, der kommer et nyt
telefon system i GKI administrationerne. Den store forskel kan
foreningerne nok mærke i Gentofte Sportspark. Den 4. juni har
Kildeskovshallen 50 års jubilæum da svømmehallen blev grundlagt,
nærmere information sendes ud.

Stig orienterede om Bakkegårdshallens gulv. Det bliver repareret i
sommerferien og der kommer på sigt en nyt gulv. Gulvet i Rygaard har vi
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Beskrivelse/Beslutning
som kommune ikke indflydelse, men vi kan prøve som lejere. Send ind
hvad der er galt.
Einar orienterede om at Novafos skal udføre renoveringer, hvor de lukker
springbanen. Det bevirker at der er lukket for denne indkørsel til
Kildeskovshallen. Når vi kender omfang og tidsplan, meldes det ud på
vores hjemmeside.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: ikke planlagt endnu

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: De enkelte formænd tager
selv initiativ til møder, når der er behov
for det.

Formand og sekretariat er i gang med at planlægge næste sæsons 4
møder. Vi arbejder med rullende ugedage mandag-torsdag og med 2
møder i efteråret 2019 og 2 møder i foråret 2020.
Der var ingen bemærkninger til denne planlægning.
Aktuelle emner fra de enkelte underudvalg.

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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