GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
5. maj 2017
Referat
Tirsdag den 25. april 2017 kl. 17:00-19:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesalen
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget og de 4 underudvalg under Facilitetsudvalget
Kendte afbud: Gentofte Tennisklub, B1903, SIF tennis, Cricketklubben Soranerne
Fremmødt: Aakanden GF, BTK, Copenhagen Cheerleaders, Gentofte Contradance, Gentofte Hockey, GIF, GIK, Gentofte Rulleskjøte Klub, Gentofte
Taekwondo, GVH, Gentofte Volley, Gymnastikringen, HIK fodbold, HIK håndbold, JB futsal, Karate-Do, LG Gymnastik, SIF fodbold, SIF badminton,
SISU, Soranerne, Budoklubben, GVI.

1.

Emne
Fordeling af sæson 2017-18
1.1

Godkendelse af referatet

Beskrivelse/Beslutning
Bilag udsendt inden mødet

Volley havde sagt ang. rengøringen af lokaler, at alle de haller der var tale
om, hvor det var et problem, var GFO relateret.
Teakwondo oplyste at de ikke havde været på NYHA, men har været på TJ.
Hockey manglede på listen af fremmødte foreninger.

2.

Fordeling af sæson 2017-18
2.1

Gennemgang af forslag til fordeling

Bilag udsendt inden mødet

Foreninger har modtaget forslaget inden mødet. Indendørsudvalget
gennemgik forslaget og der kom følgende bemærkninger:

Bilag vedlagt: ”Indendørsudvalg
Forslag til fordeling sæson 17-18 sendt Hallerne:
21-4-2017 revideret på møde 25-04Volley:
2017”
1. Ønsker mandag Hal b GSP kl. 15-16 pga. seniorvolley og kan ikke bruge
andre baner. Brug for 3 baner til Kidsvolley. Udvalget besluttede at GTK og
Volley deler tiden med 3 baner hver.
2. Tirsdag får Volley brug for RY hele dagen og har svært ved at dele.
Udvalget besluttede, at Volley får tirsdagen hele dagen på RY.
3. Aftaler brug af GSP onsdag 1 bane eller 2, da SISU ikke kan bruge alle
6 baner.
4. Søndag i KH hal 1 14-19 træne i stedet for kampe. Skal tages i
weekendudvalget.
GIK: Har brug for tid tirsdag + torsdag i GSP Rullehallen, men kan få tid af
GRK i GSP Rulle alle andre dage end torsdag. GIK får NYHA tirsdag og
torsdage af fritidsafdelingen og må tale GRK hvis de har brug for 1 time en
anden dag.
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Beskrivelse/Beslutning
GTK: havde ønsket flere timer i streg og udvalget besluttede, at de fik 2
timer ekstra om mandagen på RY.
SIF: Foreningens repræsentant havde 3 kasketter denne aften og
repræsenterede fodbold, tennis og badminton. Tennis troede de havde
søgt, men havde valgt et forkert sted/lokale i ansøgningen. Badminton har
specielt brug for tid til en træner om mandagen. Udvalget havde
vanskeligt ved at forstå foreningens ønsker og de andre foreninger, bl.a.
HIK håndbold og Aakanden, bød ind med mulige løsninger som bliver
indarbejdet i det færdige forslag.
NB! Tiderne til SIF i skemaet betragtes som tildelt SIF og de 3 afdelinger
og Pernille som deltog i mødet må selv sørge for en intern koordinering af
fordelingen og herefter gives sekretariatet besked. Udover disse tider har
SIF en del tid i eget anlæg og får tid af fritidsafdelingen på Skovshoved.
Små haller:
Cheerleaders: har snakket med SIF tennis og fået lørdage i hallen fra
kl.09.00.
Copenhagen Alpine: Der var tvivl om foreningen skulle have noget tid. Vi
har rykket foreningen flere gange og ikke hørt fra dem. Udvalget
besluttede at Gymnastikringen fik mandag aften kl.19-20.30.
HIK fodbold: Kan ikke bruge tiden fra 19-20 til de små drenge på RY
torsdag. JB tilbød af bytte så HIK får tiden kl.16-17 torsdage på RY.
SIF fodbold: må tale med fritidscenteret, om mulighederne for at starte ½
time tidligere tirsdage.
SISU: søndagen på KP hal står som træning. Det er en fejl. Dette skal
være til kampe.
Sale:
Gymnastikringen: vil gerne have ekstra tirsdage KP drengesal 18-20.
Udvalget besluttede at de fik kl.17.30-19.00.
Gentofte Taekwondo: der var ikke fundet en løsning på placering tirsdag
og torsdag. Udvalget kom med mange forskellige forslag i KH sal 3, KP
sale, som Taekwondo ikke mente de kunne bruge. Fritidsafdelingen har
funmdet tid tirsdag og torsdag kl.19-21 på TJ og Taekwondo taler med JB
fodbold om mulighederne for at starte lidt tidligere på TJ. Efter mødet er
JB og Taekwondo enes om, at Taekwondo tildeles Tirsdag 19-21
Tjørnegårdsskolen, Torsdag 17-21 Tjørnegårdsskolen, Søndag 10-12
Kildeskovshallen, Sal 3.
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Beskrivelse/Beslutning
Gentofte Budoklub: sekretariatet opfattede at foreningen trækker sig fra
tiden torsdag kl.1930-2100 i KH sal 3, så LG kan tildeles tiden.
HIK Fodbold: De fik torsdage drengesal i KP 16-17. Den vil de gerne
afprøve.
CC: fik SG tumlesal tirsdag 17-19 og torsdag kl.19-22 som var ledigt.
LG: får torsdage kl.17-19 i GERS sal, da den forening der plejer at være
der ikke har søgt tiden.
CSKK: får onsdage fra 18-19 i garderoben.
Vedlagt referatet er en opdateret fordelingsoversigt, som
foreningerne bedes gennemse i løbet af et par dage. Modtages
ingen kommentar betragtes det vedlagte forslag som godkendt.
TIDER TIL STYRKETRÆNING:
I Kildeskovshallen er styrrummene - Sal 2 og garderoben - forbeholdt til
styrketræning for foreningerne der træner her. I Gentofte Sportspark er
styrrummet forbeholdt til styrketræning for foreningerne der træner her.
Fordelingen af disse lokaler og køb af adgangsbrikker, sker når de andre
fordelinger er på plads.
SKH tri: har ansøgt tirsdag og torsdag i garderoben og håber der bliver
taget hensyn til dette ønske, når garderoben fordeles.
CSKK: har afgivet et ønske i gym/sal3 og skal derfor have tid i garderoben
onsdage kl. 18-19, når garderoben fordeles.
GSK: afgav KH hal 2 lørdag kl. 9-10 og skal derfor have garderoben, når
denne fordeles. Alternativt gymnastiksalen som er blevet ledig kl. 10-11.

2.2

2.3

Godkendelse af ansøgninger af
enkeltstående større arrangementer

Nedsættelse af weekendudvalg

Bilag udsendt inden mødet.
Bilag vedlagt: ” Enkeltstående
weekend arrangementer 2017-18
sendt 21-4-2017 revideret på møde
25-04-2017”

Udvalget gennemgik listen over enkeltstående større arrangementer. De
arrangementer der var enighed om blev fastlagt og resten må koordineres
i weekendudvalget.
Vedlagt opdateret liste med de godkendte arrangementer.
CC har fået ok for stævne i 2018 for lang tid siden og da det er godkendt
på forhånd, stod det ikke på listen.
Følgende foreninger blev valgt til weekendudvalget: SISU, Volley, HIK
håndbold, LG og JB futsal.
Der indkaldes til første møde sidst maj/først juni og formanden indkalder.
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Beskrivelse/Beslutning
Udvalget skal forvente at mødes et par gange i løbet af sæsonen for at
koordinere.

3.

Indkomne punkter fra foreningerne

4.

3.1
Indkomne punkter fra foreningerne
Meddelelser
4.1
Fra formand/sekretariatet
4.2

4.3

Ingen.
Bilag vedlagt: Skolernes overordnet
kalender for 2017-18.

Fra foreningerne

Møder i Indendørsudvalget

Einar meddelte, at vi havde glemt at vedlægge Skolernes overordnet
kalender for 2017-18, som vedlægges referatet.
CC søger haller til deres senior hold, som skal til EM slut juni måned. De
andre foreninger er positive for at hjælpe, da det er uden for sæsonen. CC
bedes skrive en mail til sekretariatet med deres ønsker.
Volley ønskede deres kommentar fra tidligere mail i referatet:
1.
at Volley fremadrettet som tidigere oplyst vil helt væk fra
Rygaard(RY), men at vi kan acceptere at betragte næste sæson som et
”overgangsår” og derfor have tid på RY 2 dage om ugen. Dog med
nedenstående bemærkning til tiden om tirsdagen.
2.
at Volley ikke har anden mulighed end at forsøge at få
Kildeskovshallen(KH) som ”hovedhal” – også træningstidsmæssigt, således
fremadrettet også en hel dag tirsdag eller onsdag i KH 1. Volley er den
eneste større klub, som ikke har en hovedhal (et reelt center for klubben).
Der er ikke planlagt flere møder i Indendørsudvalget og formanden
indkalder efter behov.

Med venlig hilsen
Christian Peytz (formand for Indendørsudvalget)
Heidi Pedersen og Jim Dane (sekretariat for Indendørsudvalget)
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