GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
5. marts 2018
Dagsorden
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdes: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget , samt formænd for underudvalgene og gæster
Kendte afbud: skrives i referat
Fremmødt: skrive i referat

2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 27. november 2017
UNICEF By 2018

3.

Wannasport og foreningerne

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
4.1 Aktivitetsregistrering af
weekendbrugen i kommunen, som del
af Syddansk Universitets
forskningsprojekt ´Fremtidens
Idrætsfaciliteter´
4.2 Status på vedtagne
anlægsrenoveringer og nye anlæg.
Den kommende fordeling for sæsonen
2018-19

1.

5.

6.

Indkomne punkter fra Foreningerne

7.

Meddelelser
7.1 Fra formand/næstformand
7.2 Fra sekretariatet

7.3

Møder i Facilitetsudvalget

Aktivitet/Bilag
Link til referat

Beskrivelse/Beslutning
Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.
Gentofte Kommune er Unicef By og vil i hele 2018 samle penge ind til
UNIC EFs støttearbejde for børn og unges rettigheder i Østgrønland.
Kulturkonsulent Per Sohl deltager i mødet og fortæller om kommunens
engagement i Unicef By og hvordan foreningerne kan hjælpe med at samle
penge ind.
Rasmus Aaberg fra WannaSport deltager i mødet og vil fortæller om den
nye aftale som Gentofte Kommune har indgået med Wannasport, herunder
de muligheder foreningerne har for at bruge Wannasport.
Leder af Fritid Stig Eiberg deltager i mødet og orienterer om

Bilag1: Link til
”Resultatnotat_Gentofte_weekend_final”

Stig præsenterer Rapporten over weekendbrugen 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 giver en aktuel status på de vedtagne anlægsbevillinger.
Den 1. marts var sidste frist for ansøgning af lokaler til sæsonen 2018-19.
Sekretariatet giver en aktuel status på ansøgningsprocessen og det
kommende arbejde i Underudvalgene, ud fra de vedtagne
fordelingsprincipper fra Facilitetsudvalgets møde den 16. maj 2017.
Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretariatet på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest tirsdag den 13.
marts.
Aktuelle meddelelser.
Gentofte Kommunes Idrætsanlæg ønsker at kunne lukke deres anlæg
fredag den 30. november 2018 fra kl. 18 til et personalearrangement og
vil gerne have Facilitetsudvalgets opbakning til dette.
Andre aktuelle meddelelser.
Næste møder: 16/5 2018
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GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk

7.4

Emne
Møder i Underudvalgene

Aktivitet/Bilag
Næste møder: ?

Beskrivelse/Beslutning
De enkelte formænd orienterer om forårets planlagte fordelingsmøder.

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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