GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
18. maj 2017
Referat
Tirsdag den 16.februar 2017 kl. 17:30-20:30
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesalen
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget og de 4 underudvalg under Facilitetsudvalget
Kendte afbud: Gentofte ishockey, Gentofte Petanque Club, Skovshoved Roklub, Hellerup Roklub, Gentofte Fodboldklub, GVH, Gentofte
Motionsklub, Hellerup Sejlklub, Aakanden GF, Gentofte Rulleskøjte Klub, Karate-Do Gentofte, Hellerup Kajakklub.
Fremmødt: Copenhagen Cheerleaders, Gentofte Contradance, Gentofte Curling Club, GIK, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte Rugby
Klub, Gentofte Taekwondo Klub, Gentofte Volley, HIK fodbold, JB Futsal, LG Gymnastik, LUK, MOT, SISU, Skovshoved Triatlon Klub, SUG

0.
1.

Emne
Godkendelse af referat fra sidste møde
den 20. marts
Udkast til fordeling af tid i sæson 2017-18
fra de 4 underudvalg
1.1 Isudvalg

Beskrivelse/Beslutning
Bilag var udsendt

Vi har glemt at sætte det på dagsordenen. Referatet blev godkendt.
Bo sagde tak for det store arbejde underudvalgene har været igennem.

Bilag var udsendt

Stephanie Halse fremlagde deres principper og forslaget. FAU vedtog
underudvalgets udkast til fordeling.

1.2

Vandudvalg

Bilag var udsendt

Søren Petersen var ikke tilstede og ingen fremlagde deres principper og
forslag. FAU vedtog underudvalgets udkast til fordeling.

1.3

Græsudvalg

Bilag var udsendt

Thomas Kristensen fremlagde deres principper og forslaget. De har en
sommer og vinter fordeling. FAU vedtog underudvalgets udkast til
fordeling.

1.4

Indendørsudvalg

Bilag var udsendt

Christian Peytz fremlagde deres principper og forslaget. FAU vedtog
underudvalgets udkast til fordeling.
Skovshoved Tri spurgte til hvornår bliver garderoben fordelt. Dertil
svarede ledelsen, at foreningerne har bedt om, at garderoben fordeles når
haller og sale er fordelt. Foreninger har dog forhåndsgodkendt at
Skovshoved Tri har 2 aftner i garderoben. Vi evaluerer om det er muligt at
fordele garderoben samtidigt med alla de andre lokaler.
LG spørger hvad der skal til for at træne i sal 2 som er
styrketræningslokale. De klubber der har brug for at styrketræne mod
betaling, kan gøre dette, men det er primært til elite træning. Det er en
balance at tage stilling til, hvis der kommer 300 medlemmer i denne sal.
Det er salen for lille til. På sportsparken er de ved at tage stilling til om der
skal bookes til deres styrketræningslokale netop pga. for mange
medlemmer i det lokale.

Side 1 af 6

GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk

1.5

Emne
Hvad sker der nu (nyt punkt)

Beskrivelse/Beslutning
Bo opfordrede igen til at få tider meldt fra.
Kasper fra sekretariatet orienterede om hvad foreningerne nu skal gøre,
når nu fordelingen blev vedtaget. Der sker det nu, at sekretariatet går i
gang med at afvise eller acceptere til fordelingen. Så skal foreningerne gå
ind og opdele tiden med holdnavn senest 14 dage før de starter, med
hvilke hold de har. Når foreningerne har opdelt tiderne vises det på
infoskærmene og adgangen til lokalerne er åben. Det er fordelingen (som
er blevet sendt ud) de nu kan rette sig efter. Det blev aftalt at, det senest
er klar 15. juni og hvis en forening brug for det før, bedes de kontakte
Kildeskovshallen. De kan efterfølgende logge sig ind og se når vi er
færdige. Ligeledes blev det aftalt på mødet, at sekretariatet skriver en mail
til foreningerne, med enten beskeden om at nu er vi færdige eller vi nåede
det ikke til aftalte dato den 15.juni.
Lena fra rådhuset er færdig med at svare sine foreninger.
Svar på ansøgninger om skoletiden, bliver også den 15. juni.
Log ind på Foreingsportalen benyt vejledningerne i lokaleansøgningen
(side 9-12)

2.

Status på fordelingsprincipperne for de
enkelte underudvalg
2.1 Koordinering af principperne?

Formanden Bo spurgte: Er der noget vi kan lære af hinanden? Giver det
mening at vi forsætter med forskellige principper i de 4 udvalg?
Flere foreninger gav deres input til disse spørgsmål.
Sekretariatet og formandskabet vil nu drøfte om der skal ske en
koordinering af principperne.

2.2

Arbejde med strategi for idrætsgrenenes
anvendelse af faciliteterne?

Næstformand Robert spurgte foreningerne om vi skal prøve at arbejde
med en strategi for idrætsgrenenes anvendelse af faciliteterne? Skal der
arbejdes hen imod en strategi om, hvilke klubber der helst skal være i et
bestemt lokale, at man nok vil være på den samme bane/hal osv.?
Flere foreninger gav deres input til disse spørgsmål.
Sekretariatet og formandskabet vil nu drøfte om der skal arbejdes med en
strategi.

3.

Indkomne punkter fra Foreningerne
3.1

1. Tidspunkterne for møderne i de
forskellige udvalg. Det ligger relativt
tidligt, hvilket gør det svært at nå grundet

Fra Skovshoved Triatlon

Vi prøver at tilgodese alle og håber man kan planlægge sig ud af det.
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3.2

Emne
arbejde. Er det muligt at møderne i langt
højere grad ligger efter kl. 18.00
2. Bedre koordinering af hvornår de
forskellige udvalg holder møder. Når vi
som triatlon klub er repræsenteret i 3 ud
af 4 udvalg, har vi været ude for, at
forskellige udvalg holdt møde samtidig.
Fra Vandudvalgets møde den 19/4 –
ønskede GSK en drøftelse af hvordan en
forening kan søge tid udenfor
åbningstiden, da de mangler tid i
åbningstiden. Konkret ønsker de tid
hverdage fra kl.05.30.

Beskrivelse/Beslutning

Fra Gentofte Svømmeklub

Kommunen og sekretariatet fastsætter åbningstiden ud fra den
økonomiske ramme, men foreningen kan købe sig til tider udenfor
åbningstiden.
LUK sagde at det må være et tegn på, at GSK har brug for tiden, men
synes at foreningerne selv må stå for disse udgifter, da flytningen af
åbningstid ellers vil begrænse andre brugere.
Foreningerne spurgte om de kunne få en brik/nøgle, de selv kan åbne med
og få kursuser i det de skulle gøre.
Der er mange regler specielt i svømmehallen, men ledelsen lytter og
undersøger det nærmere.

3.3

1. Behandling af nye foreninger i
kommunen
2. Specielle lokaler og fordeling af tider i
disse
3. Straf for at overbooke lokaler

Fra Gentofte Taekwondo klub

1. Taekwondo synes ikke at behandlingen af nye foreninger er rimelige.
Dertil svarede Christian fra formand for indendørsudvalget/JB futsal, at
ham bekendt, er det lykkedes Taekwondo at få en del tider og at de andre
foreninger har hjulpet til. Som ny forening har man ikke ret til lokaler, kun
hvis der er nogle ledige.
SISU synes det er rigtig svært at lave regler og principper. Som det er nu
blev der taget tid fra andre foreninger. Så Taekwondo burde faktisk være
taknemlige.
På Gentofte Kommunes hjemmeside, ligger der en vejledning for nye
foreninger og den svære periode Taekwondo synes at have været
igennem, er ingenting i forhold til en billard klub, der har søgt ledige
lokaler i kommunen i 3 år. Stig fra Gentofte Kommune kunne oplyse, at
det bliver ikke bedre, da der kommer flere og flere til i kommunen.
2. Emnet blev drøftet under punkt 2.2
Stig fra Gentofte Kommune kunne også oplyse, at i den nye idrætspolitik,
er det et af fokusområderne, at kommunen skal lave en facilitetsstrategi.
3. GIK og Taekwondo vil gerne have straf for ikke at bruge baner/lokaler.
Stig orienterede om, at vi er nået til face 2 i undersøgelsen om brug af
anlæggene og afventer analysen. Der er ikke kommet data endnu og det
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Beskrivelse/Beslutning
skal bruges til facilitetsstrategien. Foreningerne får info omkring dette, lige
så snart der er kommet svar.
Einar oplyste at kommunalbestyrelsen har vedtaget et takst for udeblivelse
som vi kan bruge, men opfordrede i stedet foreningerne til at tale sammen
hvis de oplever ledige tider, hvor der burde være nogen.
Først når Foreningsportalen virker og Facilitetsudvalget har drøftet mulige
sanktioner, går vi videre med eventuelle udeblivelses takster.
HIK fodbold ser kun muligheden for at det kommer ned på træner niveau
med en løsning for trænerne, hvor Foreningsportalen tilpasser sig en mobil
telefon. Det vil ledelsen gerne se positivt på.
GIK opfordrede alle de andre foreninger til at respekterer den tid din
forening har fået tildelt.
SISU synes det er problematisk, hvis en hal er tom, hvorfor unge ikke få
lov til at spille der. Tom fra sportsparken svarede til dette – hvis de nu
falder om, så ville der måske ikke komme nogen medarbejder, fordi vi ikke
ved det. Vi skal bare vide det, så vi kan booke det ind i systemet. Det er
ikke ok at foreningernes medlemmer bruger sportsparken som en
skolegård.

4.

Meddelelser
4.1 Fra formand/næstformand
4.2 Fra sekretariatet

Ikke nogen meddelelser.
Stig fra Gentofte Kommune orienterede om budgetprocessen. Kommunen
har gennem en længere årrække anvendt midler fra salget af NESA til at
finansiere fortrinsvist byggeri i Gentofte. NESA midlerne er stort set
anvendt, og de tilbageværende penge er nu lagt i en investering pulje.
Kommunen operere i øjeblikket med toårige budgetter, og det nuværende
budgetperiode løber til udgangen af 2018. Fritid har modtaget mange
ønsker fra foreningerne til optimering eller nybygning af anlæg, men det er
altså ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget om fremtidige
byggerier.
Stig oplyste ligeledes om puljerumspuljen der kan søge af foreningerne –
nedenfor følger et link til principperne for uddeling af midler fra puljen.
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-enpulje/Klubrumspuljen
Under beskrivelsen faste installationer og inventar (herunder
specialinventar) menes der ikke bolde, veste osv. Det er ment til noget der
skal til for at gennemføre aktiviteten.
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Beskrivelse/Beslutning
Tilskuddet som foreningerne får pr. medlem er mindre i år end sidste år
som følge af en medlemsøgning for medlemmer under 25 år på 1900
medlemmer.
Ligeledes arbejder kommunen med strategien Bedre velfærd for færre
ressourcer og robusthed. Kommunen har bl.a. fået forsikringer lagt om og
har sparet penge der. Generelt arbejder alle opgaveområder i kommunen
på at skabe bedre velfærd for færre ressourcer. Tiltage som fx
Foreningsportalen er et udtryk for denne – det skal blive nemmere at være
foreningsleder. Generelt oplever de fleste kommuner at være udfordrede
på økonomien, og mange kommuner øver sig i at inddrage borgerne mere.
Stig synes foreningerne er rigtig gode til at lave deres aktiviteter, men
hører også at flere af klubberne har udfordringer med at rekruttere
frivillige. Stig anbefaler at foreningerne hører, hvordan Gentofte
Svømmeklub og Gentofte Stars rekrutterer frivillige, da de har stor succes
med det.
Linda fra GIK oplyste, at der er en træner uddannelse, foreningerne kan
søge penge til. Se på Gentofte Kommunes hjemmeside.
Lars har svaret JB Fodbold som lovet på sidste møde. I referatet fra mødet
d. 20. marts er noteret:
”JB Fodbold bragte alligevel et emne op. Spurgte til regler og procedure
vedr. udlejning af sportsparken til arrangementer for ikke hjemmehørende
foreninger. De havde søgt en tid i uge 26 og hører efterfølgende, at der
også er blevet lejet ud til en konkurrent. Ledelsen undersøger emnet og
vender tilbage til JB Fodbold. ”
Lars har svaret JB på mail d. 9/5:
” JB ansøgte i juli 2016 om at booke banerne på øst til JB`s camp i uge 26
2017, fra mandag d. 26/6 til fredag d. 30/6 2017. GSP oplyste at
proceduren er at klubberne skal afklare med de andre klubber, og JB fik
bekræftelse på booking d. 8/11 2016. JB har fået oplyst at proceduren er
ændret pga. ny styreform, og er blevet oplyst at hvis Aktiv Sommer ligger
de samme dage, skal der afgives nogle af kunstgræsbanerne, da JB har
booket alle græsbaner på øst og alle kunstgræsbaner på GSP. Firmaet
Profilrejser henvendte sig d. 17/11 2016 for at leje opvisningsbanen i uge
26 eller 32 i 2017. De fik bekræftelse på booking d. 22/12 2016 – og
opdaterede d. 5/1 bookingen til søndag d. 25/6 til tirsdag d. 27/6 2017.
Profilrejser har hele tiden skrevet fodboldskole – det har ikke været nævnt
at det havde noget med en klub at gøre, og de blev gjort opmærksom på
at der var camp et andet sted på anlægget. HIK spiller den sidste kamp i
forårssæsonen på opvisningsbanen lørdag d. 17/6 2017.”
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4.3

Emne
Møder i Facilitetsudvalget

4.4

Møder i Underudvalgene

Beskrivelse/Beslutning
Formand og sekretariat er i gang med at planlægge næste sæsons møder
og vil tage foreningernes bemærkninger med i planlægningen. Datoerne
udsendes snarest.
De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, hvis der er behov for
det.
Indendørsudvalgets weekendudvalg har planlagt et møde i maj om
kamptider.
Græsudvalget har planlagt et møde i august med koordinering af tider.

Med venlig hilsen
Bo Bay (formand for Facilitetsudvalget)
Robert Mikelsons (næstformand for Facilitetsudvalget)
Heidi Petersen og Einar Hytten (sekretariat for Facilitetsudvalget)

Side 6 af 6

