GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
16. november 2018
Dagsorden for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Tirsdag den 27. november 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
1.
2.
3.
4.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 26/9 2018
Handicappedes vilkår i Gentofte
Kommune
Facilitetsudvalgets sæson 2019-20
Brug af WannaSport i Gentofte
Kommune

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.

Link til kommunens Handicappolitik

Christian Madsen chefkonsulent i Fritidsafdelingen er inviteret til at fortælle
om emnet.

Link til Gentofte Kommunes side om FAU

Sekretariatet vil orientere om den kommende fordeling af alle lokaler og
baner i sæsonen 2019-20.

Link til Gentofte Kommunes aktuelle brug
af Wannasport

Sekretariatet vil orientere om, hvordan man planlægger at sælge ledige
tider i Græs-, Inde- og Is udvalget i WannaSport i en forsøgsordning.
På mødet vil sekretariatet vise, hvordan dette foregår automatisk i
Wannasport/Foreningsportalen.

5.

Fritidsafdelingen orienterer om
5.1
5.2

5.3

5.4
6.

Stig Eiberg Leder af Fritidsafdelingen deltager i mødet og orienterer om
aktuelle emner.

Gentofte kommunes vedtagne budget
for 2019

Link til Budget 2019

Proces for opdatering af
Folkeoplysningspolitik i Gentofte
Kommune
Proces for udarbejdelse af en
Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune
Andre aktuelle emner

Link til Gentofte Kommunes aktuelle
Folkeoplysningspolitik

Orientering om arbejdet, samt hvilken retning GK bevæger sig i.

Link til Gentofte Kommune er
visionskommune, som bl.a. bygger på
Faciliteter og byrum

Hvad er tankerne i at lave en facilitetsstrategi, samt orientering om, hvor
GK befinder sig i processen.

Indkomne punkter fra Foreningerne
6.1

?

6.2

?

Orientering om det vedtagne budget for 2019.
Der vil være særlig fokus på alle de foreningsrelaterede ting, der kom med
i budget 2019 og de ting der må vente til budget 2020 eller senere.

Herunder udbyttet af seminaret den 21/11.

Sidste frist fredag den 23. november 2018 Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk
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Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
Emne
7.

8.

Beskrivelse/Beslutning

Meddelelser
6.1

Fra formand/næstformand

Aktuelle meddelelser.

6.2

Fra sekretariatet

Aktuelle meddelelser.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 14. marts 2019

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: De enkelte formænd tager
selv initiativ til møder, når der er behov
for det.
Link til Gentofte Kommunes side om SIG

Sammenslutningen af Idrætsforeninger
i Gentofte Kommune – SIG

Aktuelle mener fra de enkelte underudvalg.
Formand og Kasserer er inviteret, så SIG kan få lejlighed til at præsentere
sig for Facilitetsudvalget og kan fortælle udvalget lidt om sit arbejde for
foreningerne i Gentofte Kommune.
Vi har endnu ikke fået svar fra SIG, hvorfor punktet er placeret sidst.

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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