GENTOFTE KOMMUNE
Indendørssudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
22. februar 2019
Referat
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 17:00 - 19:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Indendørsudvalget
Kendte afbud: Aakanden GF, B1903, HIK fodbold, Jægersborg Boldklub, Karate-Do, Soranerne, Gentofte Budo klub.
Fremmødt: Bordtennisklubben BTK, Copenhagen Cheerleaders, Gentofte Contradance, GFA Fodbold, Gentofte Hockey, GIOF, GSK, Gentofte
Taekwondo, Gentofte Tennis Klub, GVH, GVI, Gymnastikringen, JB Fodbold, Gentofte Volley, JB Futsal, LG Gymnastik, SISU, Skovshoved Tri.
1.

Emne
Revision af Indendørsudvalgets
fordelingsprincipper

Beskrivelse/Beslutning
Bilag: ” Principper for Indendørsudvalgets
fordeling revision primo 2019 forslag til
Indendørsudvalget”

På mødet skal Indendørsudvalget beslutte, om forslaget kan indstilles til
Facilitetsudvalgets godkendelse.
Christian – de foreslåede ændringer er et forsøg på at beskrive den
allerede eksisterende praksis fra tidligere år. Nyt er det dog, at små
udendørsbørn er direkte indskrevet.
Kenni (GV) påpegede, at fordelingsprincipperne ikke understøtter
kommunens ønsker om aktiviteter for 60+. GV blev opfordret til at bringe
spørgsmålet op i regi af facilitetsudvalget.
Forslaget blev besluttet – kun en stemte imod.

2.

Fordeling af sæson 2019-20
2.1 Orientering om proces og møder i
forbindelse med fordelingen af sæson
2019-20
2.2

Orientering om de lokaler der ligger i
Indendørsudvalgets fordelingsområde

3.

Indkomne punkter fra foreningerne

4.

Meddelelser
4.1 Fra formand/sekretariatet

Bilag: ”Facilitetsudvalgets årshjul for
fordelingen”

På mødet vil processen for fordelingen af sæson 2019-20 blive
gennemgået.
Einar gennemgik årshjulet.
På mødet blev Indendørsudvalgets fordelingsområde gennemgået.

Einar gennemgik kort FP, hvordan klubberne ser det de kan søge,
åbningstider osv. under guider og links.
Emner der ønskes behandlet på
Stephanie fra GVH orienterede sammen med Morten fra HIK håndbold om
Indendørsudvalgets møde skal fremsendes kommende nye regler for håndbold baner (der skal nye streger og flere
på mail til sekretæren på
huller på banerne) fra Dansk håndbold forening. Allerede fra sommeren
Kildeskovshallen@gentofte.dk senest
2019 skal U9 spille på kortbane, mens U11 begynder at spille på kortbane
onsdag den 20. februar 2019
fra sæson 2021/2022 Det nye banemål er 26x20, så de vil kunne ligge i
30x20 haller. Problemstillingen håndteres som drift.
Spørgsmålet har været stillet om hvor længe en formand sidder og vælges
i FAU og underudvalgene. Dette behandles i FAU i løbet af 2019.
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4.2
4.3

Fra foreningerne
Møder i Indendørsudvalget

Beskrivelse/Beslutning
Opfordring: Søg nu kun det som I har brug for. Hvis nogen har lyst til at
være med til en præ formøde primært 40x20 haller, så skal man tage fat i
Christian.
Der kommer en mail til foreningerne, hvis der er flere der søger det
samme inden for små sale, så de enkelte foreninger får snakket sammen
inden fordelingen godkendes. Omkring 1. maj skal man være enige om
hvilken fordeling der sendes til FAU.
Ingen.
Møder: ikke planlagt

Efter sidste ansøgningsfrist den 15. marts 2019 skal Indendørsudvalget
afholde en række fordelingsmøder og indstille et fordelingsforslag til
Facilitetsudvalgets godkendelse på møde den 13. maj 2019.
Der bliver planlagt et møde i begyndelsen af april og et i slutningen af
april.

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

Side 2 af 2

