GENTOFTE KOMMUNE
Indendørsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
Den 30. august 2017
Resume af møde i Indendørsudvalgets weekendudvalg
Mandag den 28. august 2017 kl. 17:00 - 19:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen administration
Indbudte: SISU, JB futsal, HIK håndbold og Gentofte Volley
Kendte afbud: ingen
Fremmødt: alle indbudte foreninger
Emne
1.

Fordeling af weekendtider i sæson
2017-18
1.1

HIK håndbold

Beskrivelse/Beslutning
Bilag: Enkeltstående
På mødet gennemgik vi de ændringsønsker til weekendfordelingen der var, efter at
weekendarrangementer 2017- kampprogrammer for sæsonen er på plads. Vi tog udgangspunkt i foreningernes
18….
bookinger i Foreningsportalen og den udsendte liste.
Benytter Gentoftehallen den 2/9 kl. 15-18 hal A og den 3/9 kl. 8-18 hal A+B.
Morten skriver en mail til GSP om deres behov for udstyr mv. disse dage.

1.2

JB Futsal

Fik lidt ekstra tid den 8/10 i Gentoftehallen hal A, da den var ledig. De har nu kl. 11-17
i Foreningsportalen.

1.3

Hjælp til GIF og Gladsaxe

GIF har ønsket Gentoftehallen hal A+B i weekenden den 2-4/3 2018 og den 20-22/4
2018.
Den 2-4/3 2018: HIK hånd og SISU som rammes denne weekend, var indstillet på at
flytte deres aktiviteter til Gladsaxehallerne, så HIK hånd fik Gladsaxe hal 1 og SISU
Gladsaxe hal 2, hvor der skulle kunne spilles på 3 basketball baner på tværs. Einar
kontakter Gladsaxe og sikrer at dette kan lade sig gøre, inden byttet gennemføres.
Den 20-22/4 2018: Dette arrangement falder sammen med EM Latin ansøgningen og
weekendudvalget valgte at tildele denne weekend til EM Latin.

1.4

De Danske Danseskoler ønsker at leje
Gentoftehallen hal A til EM Latin
Professionelle 2018

EM Latin Professionelle 2018 ønskes afholdt den 20-22/4 2018 i GSP A. Den 20/4 kl.
18-22 opstilling, 21/4 kl. 8/10-23 turnering og 22/4 10-17/18.
Weekendudvalget valgte at tilbyde De Danske Danseskoler dette arrangement og vil på
et senere tidspunkt koordinere de aflysninger dette medfører for foreningerne.
Administrationen afholder et møde med De Danske Danseskoler, så de nærmere
detaljer kan komme på plads.
Volley har måske 5. finalekamp den 20/4 formodentlig i KSH1 og SISU damer har
måske finalerunde den 21-22/4, med mulighed for at spille den 23/4 i GSP A.

1.5

Gentofte Volley

Gentofte Volley har følgende supplerende ønsker:
Søndag d. 17.9 / kl. 9.00 -15.00 / GSP B / Kidsstævne (SISU har kamptiden og
Kristian skrive til Peter, som undersøger mulighederne for at volley kan få nogle timer)
Lørdag d. 23.9 / kl. 8.00 - 15.00 / GSP B / Kidsstævne (SISU har træning på 3 baner
og Volley undlader derfor at gennemføre dette arrangement.
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Lørdag d. 11.11 / kl. 12.00 - 20.00 / KSH 1 / Ungdom Grandprix stævne (Volley har
træning kl. 9-13 og kamptid kl. 13-19 - Kristan sender besked om hvad der skal stå
på Infoskærmene i tidsrummet kl. 9-19).
Lørdag d. 25.11 / kl. 8.00 - 16.00 / CIS / Ungdom Grandprix stævne (GK, SR og SISU
har tiden) OK med stævne kl. 10-19, SR og SISU aflyses.
Weekenden 4-5-6/5 2018 U18 DM i GSP A+B (der er træning fredag/lørdag ellers
ledigt) OK fra fredag kl. 19 og lø+sø hele dagen. Dette arrangement skal volley lave en
nærmere aftale med GSP om i god tid inden afholdelsen.

1.6

Generelt om ændringer af tildelte tider

Foreningerne var enige om, at man kun ændrer indenfor sin egen tid.
Specielt er det vigtigt at foreningerne afmelder tildelte kamptider, der ikke benyttes
asap, så andre kan få glæde af dem. Foreningerne spurgte om mulighederne for at de
selv kunne afmelde i Foreningsportalen.
Har man ønsker i en anden forenings tid, taler man først med denne forening og
aftaler evt. justeringer/bytter mv. Når disse er på plads, giver man det sted det drejer
sig om besked om dette, så administrationen kan rette i Foreningsportalen.
På samme måde ønsker foreningerne også, at blive inddraget af administrationerne,
inden foreningernes tildelte tider aflyses til andre arrangementer.

1.7

Ledige weekendtider i Foreningservice

Foreningerne var enige om at de ledige weekendtider i Foreningsportalen kan søges at
alle foreninger, når aftalerne fra dette møde er indarbejdet i Foreningsportalen.

1.8

Næste møde

Foreningerne var enige om at løse ønsker om ændringer for resten af 2017 via mail
løbende.
Udvalget aftalte næste koordineringsmøde den 8/1 2018 kl. 17-19

Med venlig hilsen
Einar Hytten (sekretariat for Indendørsudvalgets weekendudvalg)
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