GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
18. december 2019
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Tirsdag den 26. november 2019 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget, samt formænd for Underudvalgene og gæster
Kendte afbud: Hellerup Sejlklub, B1903, Aakanden, GFA, Gentofte Fodboldklub, NOVA, SIF Badminton, HIK Fodbold.
Fremmødt: Copenhagen Cheerleaders, Gentofte Contradance, Gentofte Hockey, GIK, Gentofte Løbeklub, Petanque, Rygby klub, Gentofte Stars,
GSK, Gentofte Tennisklub, Gentofte Volley, Gymnastikringen, Hellerup Dameroklub, HIK Håndbold, Jægersborg Boldklub, JB Futsal, Karate-Do, LG
Gymnastik, LUK, SIF Fodbold, SISU, SUG.
Både formand og næstformand havde meldt forfald til mødet og havde bedt sekretariatet om at lede mødet. Jim Dane ledte mødet.

1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 26/9 2019
Kildeskovshallen Fysioterapi - tilbud til
foreningerne

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Godkendt.

Bilag vedhæftet.

Camilla Middelbo ejer, fysioterapeut og daglig leder deltog på mødet og
fortalte om fysioterapiens tilbud til foreningerne.
Spørgsmål fra FAU:
Ja de kan tilbyde akut tider, mht. akutte skader indenfor 1-2 dage.
Ja man kan opnå rabat.
Ja de spænder bredt med hvem der kan behandles lige fra den almindelige
borger til eliteudøveren.
Ja de tager gerne ud til foreningerne, hvis der er behov.

3.

Facilitetsudvalgets sæson 2020-2021

Bilag vedhæftet.

Årshjulet for fordelingen sæson 2020-2021 blev vist.
Det er snart tid til at foreningerne skal i gang med, at søge tider. Fristen i
Foreningsportalen er 15. marts. Default er hele sæsonen august til juni,
det er vigtigt, at man retter datoerne til rigtigt start/slut dato for ønsket.
Dernæst går underudvalgene i gang med at lave et oplæg til FAU i uge 1617 på fordeling af tider.
Sekretariatet går herefter i gang med at accepterede tiderne i FP.
Herefter skal foreningerne huske, at opdele og godkende de accepterede
tider. Sidste frist for godkendelsen er 5 dage før start i anlæggene. De
Tekniske servicemedarbejder ved ikke, at foreningerne så starter, hvis det
ikke er godkendt og booket igennem.

4.

Godkendelse af principper fra
Indendørsudvalget

Bilag var udsendt inden mødet.

Facilitetsudvalget skal formelt godkende Indendørsudvalgets nye
principper fra deres møde den 19/11. Formand Christian fremlagde
Indendørsudvalget forslag.
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Beskrivelse/Beslutning
Punkterne fra 1-5 er uændret. Det nye i principperne, er måden vi
håndterer arrangementer på under punkt 6 og beskrivelse af
kampfordelingen under punkt 7.
Indendørsudvalgets forslag blev godkendt af FAU bortset fra Gentofte
Volley der ikke godkendte punkt 7.
Det er ikke klart for Volley hvem der gør hvad under punkt 7. Formand for
Indendørsudvalget forklarede, at det som er skrevet med rødt, er det som
er ændret.
Det er op til Weekendudvalget at specificere disse bloktider.

5.

Fritidsafdelingen orienterer om
5.1

Det godkendte budget for 2020

Fritidschef Stig Eiberg deltog i mødet og orienterede om emnerne.
Link til Budget 2020

Den 4/11 godkendte Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommunes budget
for 2020. Stig fokuserede på budgettet for fritidsområdet (se vedhæftede
bilag ”Fritid orienter FAU d.26.11.2019”)
Budget 2020 er en fortsættelse af det to årige budget, der blev vedtaget i
2019, og der er derfor ikke kommet nye penge i budgettet.
I øjeblikket arbejde forvaltningen på baggrund af samarbejde med SIG at
beskrive en evt. fase 4 i Sportsparken.
Foreninger, der har ønsker til øget drift eller anlæg er velkomne til at
fremsende ønsker til fritid@gentofte.dk.
Lokale 28 + 29 PÅ Sportsparken er i proces ift. at udvikle et fitness- og
gymnastiklokale til fysisk aktivitet for seniorer.
Gentofte Kommune har endnu ikke fået svar endnu fra Syn og skøntilsynet
ang. opvisningsbanen på Sportsparken. Indtil videre nu har vi en dårlig
opvisningsbane som ikke fungerer, og det er ikke muligt at renovere
banen, før der foreligger et resultat.

5.2

Status på vedligeholdelsesarbejder og
planlagte faciliteter

Stig orienterede om status på større vedligeholdelsesarbejder og planlagte
faciliteter (se vedhæftede bilag ” ”Fritid orienter FAU d.26.11.2019”)
Kultur-, Unge og Fritidsudvalget har haft besøg af SIG, hvor der blev bl.a.
drøftet facilitetsstrategien, herunder monitorering. Monitoreringer skal
gerne bevirke, at Gentofte Kommune får bedre udnyttelse af faciliteterne
eller sparer forbrugsudgifter.
Stig og en del politikere var bl.a. i Ordruphallen en tirsdag fra kl.17-19
hvor foreningen ikke var der, selvom de stod til at være der.
Karate-Do orienterede, at de oplever hallen står ledigt 18 timer i døgnet.
En løsning for brugen af Ordruphallen vil blive diskuteret, da det lave
aktivitetsniveau er utilfredsstillende.
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Emne
Ny Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune
Fremtidens Idrætsfaciliteter

Beskrivelse/Beslutning
Link til Idræt for alle, hvor den nye
strategi ligger

Kultur, Unge & Fritidsudvalget har drøftet den nye strategi og Stig vil
orienterede om drøftelserne.

Link til udgivelsen 'Fremtidens
Kultur, Unge & Fritidsudvalget har drøftet udgivelsen og Stig vil
idrætsfaciliteter - anbefalinger til
orienterede om drøftelserne.
fremtidens organisering, styring og ledelse
af idrætsanlæg'

5.5

United Nations Inter-Agency Games
2020

Gentofte Kommune vil gerne lægge faciliteter til dette event. Stig vil
fortælle om planerne i lidt flere detaljer på et kommende
facilitetsudvalgsmøde. Eventet foregår i Sportsparken og på enkelte andre
lokationer i kommunen i juni. Der kommer besked ud omkring dette til
foreningerne.

5.6

Andre aktuelle emner

Fremover er to puljer lagt sammen til en, nemlig Udviklingspuljen for
Idræt, fritid og folkeoplysning. Puljen kan søges fra januar.
Der kan også søges til Talentordning. Se kommunens hjemmeside.
Folkeoplysningsudvalget holder møde om demokrati i de folkeoplysende
foreninger d. 18. december.

6.

Indkomne punkter fra Foreningerne

7.

Meddelelser
7.1

Fra formand/næstformand

Der er ingen indkomne punkter fra foreningerne.

FAU og udvalgenes formænd og sekretariater mødes og drøfter aktuelle
emner, som forberedelse til FAU møderne.
De har bl.a. drøftet samarbejdet med SIG. Vi afventer svar fra SIG,
hvordan de kan deltage i FAU møderne.

7.2

Fra sekretariatet

Einar takkede alle foreningerne for at vi i GKI må lukke banerne kl.18 og
yderdørene kl.18.30 den sidste fredag i november, så personalet kan holde
julefrokost. Husk dette gælder sidste fredag i november hvert år.
Login og adgangskoder i FP er personlige og må ikke deles. Vi benytter de
relationer der står under foreningens personer, for at vi kan ramme de
rigtige personer med mails.
Foreningerne har ansvaret for, at opdatere deres personer med de rigtige
relationer i FP. Sæt den rigtige relation på ellers ved vi jo ikke hvem der er
kasserer osv.
I dagsordnerne står der hvem der er inviteret til FAU mødet. Ønsker
foreningerne at invitere andre medlemmer fra sin forening, skal man selv
sørge for at invitere dem til møderne.
Lars orienterede om ombygningen vedr. klubrum 456 som nu bliver 3,4,5
& 6. Ombygningen går planmæssigt og Lars regner med at det bliver
færdig til aftalt tid.
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Beskrivelse/Beslutning
Der er også ved at blive energioptimeret i ishallerne på GSP. Det forløber
det næste halve års tid.
Multirumprojektet i ishal 1 er i gang igen. Der kommer en invitation til
foreningerne, når projektforslaget er klar.
Kildeskovshallen er helt lukket den 30. december, fordi vi skal reparere
vandsystemet. Der er simpelthen ingen vand i bygningen og håndværkere
mange steder.

7.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 16/3 2020

Sidste møde i den sæson er den 13. maj.

7.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: ?

Med den nye forretningsorden for underudvalgene, godkendt på sidste
møde, skal alle underudvalg vælge formænd.
Christian fra Jægersborg Futsal blev genvalgt i Indendørsudvalget, Søren
fra SUG blev genvalgt i Vandudvalget.
Græs og Is vælger formand på et kommende møde.

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

Side 4 af 4

