GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
21. november 2017
Dagsorden
Mandag den 27. november 2017 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdes: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd for underudvalgene
Kendte afbud: skrives i referat
Fremmødt: skrive i referat

2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 26/9
Fritidsafdelingen orienterer

3.

Cafeen i Kildeskovshallen

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
4.1 Aktivitetsregistrering og
brugertilfredshedsundersøgelse i
forbindelse med Syddansk Universitets
forskningsprojekt ´Fremtidens
Idrætsfaciliteter´
4.2 Visionsaftale med DIF og DGI
4.3 Puljer i Fritidsafdelingen
Den kommende fordeling for sæsonen
2018-19
Indkomne punkter fra Foreningerne

1.

3.
4.
5.

Meddelelser
5.1 Fra formand/næstformand
5.2 Fra sekretariatet
5.3 Møder i Facilitetsudvalget
5.4 Møder i Underudvalgene

Aktivitet/Bilag
Link til referat

Beskrivelse/Beslutning
Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.
Fritidsafdelingen konsulent Nanna Lykke Merrild deltager i mødet og
fortæller om kommunens arbejde med Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen,
Team Danmark arbejdet og Morgentræningen.
Ronald Francisco Rojas Mora deltager i mødet og fortæller om den nye
cafe i Kildeskovshallen og tilbuddet til foreningerne i kommunen.
Leder af Fritid Stig Eiberg deltager i mødet og orienterer om

Bilag: Link til ”Kommunenotat Gentofte
final 271017” og ” Læsevejledning
kommunenotat final 261017”

Stig præsenterer Rapporten og sine konklusioner og fortæller, hvad han
ønsker at benytte rapporten til.
Herefter vil FAU få lejlighed til at debatterer Rapporten, samt Stigs
konklusioner.

Stig præsenterer kommunens aftale med DIF og DGI.
Stig gennemgår de puljer der er for foreningerne og planerne for disse.
Sekretariatet orienterer om planerne for fordelingen af sæsonen 2018-19
og tidsplanen for denne.
Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest fredag den 24.
november
Aktuelle meddelelser.
Aktuelle meddelelser.
Næste møder: 15/3 2018 og 16/5 2018
Næste møder: ?

De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, når der er behov for det.

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