GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
02. Oktober 2017
Referat
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd for underudvalgene
Kendte afbud: Aakanden GF, Gentofte Contradance
Fremmødt: Copenhagen Cheerleaders, Copenhagen Towers, Cricketklubben Soranerne, Gentofte Fodbold Akademi, Gentofte Hockey Klub, Gentofte
Ishockey Klub, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte Petanque Club, Gentofte Rugby Klub, Gentofte Rulleskøjte Klub, Gentofte Stars,
Gentofte Svømmeklub, Gentofte Taekwondo Klub, GVH, HIK fodbold, JB Futsal, JB Fodbold, Kajakklubben NOVA, Karate-Do, SIF badminton, SIF
fodbold, SISU, Skovshoved Triatlon Klub, SUG.
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 16/5
Lovkrav for drift af svømmehaller

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Godkendt.
Lars Norring informerede om Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 som
er de lovkrav der gælder for driften af svømmehaller. Den beskriver fx hvis
man ikke gør sig umage, så kan man blive pålagt bøder eller i grove
tilfælde fængselsstraf. Den ligger på Kildeskovshallen hjemmeside:
http://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Sv%c3%b8mmehal/Omsv%c3%b8mmehallen/Myndighedskrav Vejledning om kontrol med svømmebade fra 2013 er Naturstyrelsens og
branchens interessenters detaljerede 95 siders beskrivelse af
funktionskrav, driftskrav, rengørings- og hygiejnekrav, og
godkendelseskrav til svømmebade.
Kildeskovshallen har en godkendelse (der står hvad vi skal gøre), som ikke
bliver udleveret eller lagt på hjemmesiden, fordi det er en godkendelse der
er udarbejdet i samarbejde med kommunens miljøafdeling. I denne
godkendelse beskriver bl.a. fra side 3 kravene til bassinvandsanalyser, og
fra side 11+12 krav til Kildeskokvshallens daglige egen kontrol, et ansvar
som vi kun kræver af medarbejderne i Kildeskovshallen og ikke andre der
ikke er ansat i hallen. Godkendelsen er gennemarbejdet i forhold til de
skærpede krav som trådte i kraft d. 1/7 2017. Gode ideer modtages
gerne, men vi gør os umage med at følge godkendelsen.
SUG spurgte til hvad konklusionen så er med denne? Lars svarede, at det
er, at ansvaret ikke uddelegeres til andre end ansatte i Kildeskovshallen.
Vi er klar over det håndteres anderledes andre steder, men de
komplicerede tekniske anlæg i Kildeskovshallen kræver at det kun er
ansatte medarbejdere der kan udføre opgaverne. Vi vil altid være klar til at
tage en drøftelse af, hvis nogen har behov for at komme på andre tider
end åbningstiderne.
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Emne
Kommunikationen med og mellem
Foreningerne

Beskrivelse/Beslutning
Det skulle gerne være lettere at være forening. Einar spurgte om
foreningerne kan bruge Foreningsportalen og de oplysninger der er i FP,
hvis man fx skal sende en mail til en anden forening. Husk derfor at
vedlige holde mailadresser osv. Vi i KH bruger jo disse mailadresser til at
sende dagsordner osv. ud og det fungere fint.
Foreningernes oplysningerne kan findes under ”foreninger” (søg kontakt)
og vælg de søgekriterier I vil finde dem ud fra.
Hans Henrik Køster har meldt sig som prøve kanin for at videreudvikle FP i
al almindelighed. Foreninger opfordres til at skrive til Kildeskovshallen,
hvis de er interesserede i at melde sig som prøve kanin. Angiv venligst
dele af FP, I vil være med til at teste.
Foreninger synes det virker ok, men hastighed og opfriskning af billede
skal der helst gøres noget ved.
GVH spurgte til om man ville kunne lægge halvagten ind fra det
pågældende sted ind i FP, så foreningen kunne skrive direkte til halvagten
fra FP? FP projektgruppen vil kigge på det. Der arbejdes også med at få
aflysninger, der kommer i løbet af sæsonen sendt ud automatisk. Altså
dem som kan opstå, selvom der er lavet en kalender for skoleåret.

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
forskellige muligheder
4.1 Anlægs opgraderinger og større
vedligeholdelser

Maglegårdshallen har fået penge til at bygge en ekstra etage. Brugerne af
ishallen har fået penge til et multirum mere. Springgraven i KH bliver
dyrere, da det i processen er blevet klart at byggeri af denne karakter i
Kildeskovshallen med sin fredning er økonomisk krævende og der er blevet
afsat 4,5 mio. kr til dette. Byggeriet går i gang i foråret 2018. Gentofte
Rideklub får 5 mio. kr og lægger selv 15 mio. kr. til et projekt, hvor de
skal opfylde rideloven og sikre deres kloakker. Palladiumbygningen i
Hellerup Havn er en gammel bygning og bliver renoveret i løbet af 20182020. Der er bevilget penge til syv kunstgræsbaner i kommunen – 3
klubbers kunstgræsbaner (B1903, HIK og GVI) bliver renoveret og en klub
får en ny kunstgræsbane (GVI). Tre skoler får kunstgræsbaner, dog kun
anden generationsbaner, dvs. med sand som infill materiale.
Mandskabsrummet på GSP får en bevilling til at renovere forholdene får
mandskabet. Der er bevilget 400.000 til at undersøge beliggenheden af en
ny svømmehal (enten i Kildeskovshallen eller Gentofte Sportspark).
Aktivitetsbåndet på Kystvejen forlænges fra Skovshoved Havn til
Charlottenlund Strandpark.
Stig opfordrede foreningerne at indsende eventuelle ønsker til
fritidsafdelingen mail: fritid@gentofte.dk Det er bestemt ikke nogen
garanti for at man få, men det er vigtigt for Fritid at kende til ønskerne.
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Beskrivelse/Beslutning
Gentofte Kommunes bevægelsespolitik blev vedtaget i marts og findes på
kommunens hjemmeside: Læs den nye Idræts- og Bevægelsespolitik: Gentofte i
Bevægelse (pdf) Kommunens mål er at vi skal have alle med – ældre,
ensomme, handicappede osv. Kommunen vil også arbejde med en
facilitetspolitik, hvor der bl.a. ses på udendørsmuligheder. Med politikken
håber vi også på fortsat at styrke foreningerne samt sikre demokrati i
foreningerne. På eliteidrætsområdet vil kommunen starte et netværk op til
at støtte vokseneliteidrætten. Der ønskes også, at vi fremover arbejder
mere systematisk med partnerskaber såsom arbejde for åbne skoler,
forældre for små børn & ældre og fitness industrien. Foreningerne skal
være mere med på sigt, fordi kommunen meget gerne vil samarbejde
mere med foreningerne om dette.

4.2

Idræts og bevægelsespolitik

Gentofte Kommunes bevægelsespolitik blev vedtaget i marts og findes på
kommunens hjemmeside: Læs den nye Idræts- og Bevægelsespolitik: Gentofte i
Bevægelse (pdf) Kommunens mål er at vi skal have alle med – ældre,
ensomme, handicappede osv. Kommunen vil også arbejde med en
uddannelsespolitik, udendørsmuligheder og stærke og kompetente
idrætspolitikker, samt sikre demokrati i foreningerne. Vedrørende Elite
idrætten, så vil kommunen starte et netværk op til at støtte voksen
idrætten. Der arbejdes også med partnerskaber såsom arbejde for åbne
skoler, forældre for små børn & ældre, fitness industrien. Foreningerne
skal være mere med på sigt, fordi kommunen meget gerne vil samarbejde
mere med foreningerne omkring dette.

4.3

Overnatningsmuligheder i forbindelse
med stævner

Stig oplyste, at det er på Gentofte Skole og Tjørnegårdsskolen, der kan
overnattes. Vil en forening have overnatningsmuligheder, skal man
kontakte fritidsafdelingen. Foreningen skal stille med brandvagt og melde
til beredskabet: https://beros.dk/ Man betaler for overnatning pr.
deltager, men ikke rengøring. Det burde ikke koste 80kr. som en forening
oplyste, de skulle betale. Stig vil undersøge nærmere, for han synes ikke,
det burde koste så meget.

4.4

Rammebetingelser når foreningerne
ønsker at udvide åbningstiderne i
kommunale anlæg

Borgere kan købe sig til arrangementer, fx morgentræning og polterabend
mv., der ligger udenfor anlæggets normale åbningstid.

Hvis foreninger ønsker at udvide åbningstiden fx i form af
morgentræning eller i lukkeperioder, så skal der indsendes en
ansøgninger om dette til fritidsafdelingen: fritid@gentofte.dk Der er ikke
nogen garanti, men Fritid vil se på mulighederne. Når der åbnes mere på
et anlæg, vil det koste penge, så der arbejdes også på andre løsningerne –
nøglechip osv. alle der kommer ind med en nøgle, chip osv. vil opleve en
lavere service, fordi der ikke vil være en medarbejder tilstede. Samtidig
kan det være et problem, at man i realiteten komme ind alle vegne i den
pågældende hal og det er kommunen ikke interesseret i, hvorfor vi
arbejder på at sikre adgangen bedre. Sidst, I kommunens strategi fremgår
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det bl.a. at forvaltningen skal arbejde for at skabe bedre velfærd for færre
ressourcer samtidig med en robust organisation. Denne strategi har også
en betydning for ændrede åbningstider.
Ordruphallen får i fremtiden en biblioteksåbningstid der hedder kl.6-24 og
udenfor tiden med biblioteksbetjening skal man bruge sit sundhedskort for
at åbne.
Vi arbejder pt. på et pilotprojekt på Bakkegårdsskolen, hvor foreninger vil
skulle komme ud og undervise. Det er en måde, at få foreningerne ind på
skolerne.
Stig orienterede om, at SISU trak sig fra superligaen, men siden ha
genintroduceret et dameliga hold. Der er kommet en konsulent fra
kommunens side på SISU, for at hjælpe dem med at udvikler klubben. Det
er i øvrigt et tilbud til alle foreninger, som har behov for en udvikling af
klubben, om end ikke alle på en gang.
Gentofte borgere kan komme gratis til kampe på Gentofte Sportspark
samt Gentofte natten, der afholdes samtidigt fredag den 29. september på
Gentofte Sportspark.
Kommunen bliver DIF/DGI visionskommune. Gentofte Kommune, DIF og
DGI ønsker har besluttet at arbejde for en fælles vision ”Bevæg dig for
livet”, hvor målsætningen er at få så mange af danskerne til at dyrke
idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

4.5

Møde med Fritidsafdelingen

5.

Indkomne punkter fra Foreningerne

6.

Meddelelser
6.1

Fra formand/næstformand

Foreninger, der godt kunne tænke sig et forløb med henblik på at udvikle
sin forening, skal henvende sig til fritidsafdelingen på: fritid@gentofte.dk
Der er ikke kommet nogle indkomne punkter fra foreningerne, men på
mødet spurgte LG om mulighederne at få blue tooth i hallerne rundt
omkring. Ledelsen skriver den på listen og se om der er penge til det.

Formanden Bo orienterede om, at der er kommet en lokalplan i høring for
ungdomsboliger på Gentofte Sportspark. Der er borgermøde den 5.
oktober og høringen ligger på GKs hjemmeside. Deltag gerne i debatten.
Næstformand Robert – Ledelsen er i fuld gang med at finde en ny
forpagter og der er nedsat et ansættelsesudvalg som Robert er med i på
vegne af foreningerne. Stillingsopslaget kan ses på KHs hjemmeside. Der
er sendt en mail fra Kildeskovshallen til foreningerne vedr. et spørgeskema
om den ny forpagtning. Foreningerne opfordres til at deltage i
undersøgelsen og svare på spørgsmålene fx hvad kunne foreningerne
tænke sig. Det er målet at forpagteren skal kunne servicere både
Kildeskovshallen, Gentofte Sportspark, foreningerne og deres
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arrangementer. Forpagteren får kun eneret i Kildeskovshallens cafe
område og mødelokaler, men ikke satellitten.
Der har været afholdt et formandsmøde, hvor man har drøftet, at
påbegynde en Facilitetsstrategi i efteråret. Hvordan ser de enkelte
foreningernes behov ud for optimalt benyttelse af lokalerne. Hvor vil man
helst være med respekt for andre foreninger. For en bedre udnyttelse af
anlæggene. Der afholdes et nyt formandsmøde, som vil arbejde videre
med dette projekt og inddragelse af FAU og underudvalg.

6.2

Fra sekretariatet

Einar informerede om at Kommunen har budt flygtninge velkomne
forskellige steder i kommunen. De nye beboere skal helst komme ud og
dyrke en form for sport og opfordrede foreningerne i at invitere disse
beboere på forskellige hold, hvis foreningen har interesse i det. På CIS er
Dansk Røde Kors kontakt person og Einar vil give dem relevante forenings
kontakter til et samarbejde.
Køster fra JB Futsal orienterede om at de har haft flygtninge på nogle hold,
men mangler support fordi nogle af disse mennesker har været udsat for
ubehagelig ting.
LG har allerede taget forskellige flygtninge ind, men LG har bl.a. skulle
oplyse disse mennesker om, at de kan søge tilskud via kommunen og
andre praktiske ting. Det ville gøre det nemmere for en forening, hvis det
var foreningen selv der stod for at skulle søge tilskuddet hos Kommunen.
Stig orienterede foreningerne i at Kommunen ikke skelner mellem
flygtninge eller dem som ikke økonomisk er stand til at løfte et kontingent.
Stig synes at LG ide´ var fornuftig, og mente godt at vi kunne udvikle
modellen. LG bedes kontakte fritidsafdelingen for en diskussion. Til JB
Futsal svarede Stig, at Kommunen har et forløb med frivilligcentret for at
få afdækket, hvad der skal til for at hjælpe både foreninger og flygtninge.
HIK orienterede om at de har haft gode erfaringer med samarbejdet med
Vito på Ungdomsskolen (som hjælper flygtning).
Ledelsen ville se på om nogle af disse organisationer skulle inviteres med
til næste møde.
Einar orienterede om foreningernes bookede hold i FP. Foreningerne skal
huske at gå ind og gøre bookingerne aktive og sætte holdnavne på.
Kildeskovshallen sender en mail mere ud til de ”grå” bookinger (de
foreninger som mangler at booke/skrive hold). Ellers kan
servicemedarbejderne ikke se at foreningerne kommer og de vil komme til
en låst dør.
En anden ting foreningerne skal huske, er at gå ind i ferierne og ”bekræfte
fremmøde/aflys markerede”. På sigt afgives ferietiden 4 uger før
automatisk, hvis foreningen ikke har taget stilling.
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Lars orienterede om opstrengning til Amerikansk fodbold på kunstbanen
på GSP. De arbejder på at finde en optimalt løsning.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: 27/11 2017
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 Pedersen og Einar Hytten (sekretariat for Facilitetsudvalget)
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