GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
4. marts 2019
Dagsorden for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Torsdag den 14. marts 2019 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:
Fremmødt:
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 11/9 2018
Facilitetsudvalgets sæson 2019-20
2.1

Revision af Indendørsudvalgets
principper.

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.
Sidste frist for ansøgnings om lokaler og baner for sæson 2019-20 er den
15/3. På mødet vil sekretariatet give en kort status på foreningernes
ansøgninger.

Bilag: ”Principper for Indendørsudvalgets
fordeling revision primo 2019 forslag til
Facilitetsudvalget”

Indendørs udvalget har på møde den 21/2 godkendt vedlagte revision af
deres principper, som ønskes benyttet ved fordelingen af den nye sæson.
Ændringerne i principperne er markeret med rødt.
Indendørsudvalgets indstiller forslaget til FAUs godkendelse.

2.2
3.

Status på Græs- Vand- og Is udvalgets
principper.
Fritidsafdelingen orienterer om

Formanden for Græs-, Vand- og Is udvalget vil på mødet give en status på
udvalgenes arbejde med deres principper.

3.1

Aktiviteter for selvorganiserede og
aktiviteter foreningerne laver for IKKE
medlemmer

På mødet vil Stig gennemgå Folkeoplysningslovens definitioner af, at
kommunen skal stille egnede og ledige til rådighed for godkendte
Foreninger og for selvorganiserede. Herefter vil vi drøfte mulighederne for
Foreningernes lokalebrug for medlemmer og ikke medlemmer.

3.2

Foreningsfitness i Gentofte Kommune

Stig vil gennemgå mulighederne for at lave foreningsfitness i Gentofte
Kommune.

3.3

Foreningslederakademi i Gentofte
Kommune

Dette akademi gennemføres normalt hvert andet år, men for første gang
har dette tilbud ikke kunnet gennemføres pga. manglende tilmeldinger. Er
der interesse hos Foreningerne for at kommunen fortsætter med at
udbyde det?

3.4

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Stig vil give en aktuel status på den nye svømmehal.

3.5

Ideer til oplægsholdere/gæster på
kommende FAU møder

Stig vil præsentere forskellige emner, som kunne drøftes på et kommende
møde i FAU:

Stig Eiberg Leder af Fritidsafdelingen deltager i mødet og orienterer om
aktuelle emner.
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GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
Emne

Beskrivelse/Beslutning
- Frivillig strategi i Foreningerne – som middel til at tiltrække flere
frivillige. Se historie her
- Digital løsning op til Generalforsamlingen – Hvordan man kan få flere
medlemmer til at deltage i Foreningernes generalforsamlinger.
-…

3.6
4.

Indkomne punkter fra Foreningerne
4.1
4.2

5.

Andre aktuelle emner
Sidste frist mandag den 11. marts 2019

Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk

?
?

Meddelelser
5.1

Fra formand/næstformand

5.2

Fra sekretariatet

5.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 13. maj 2019

5.4

Møder i Underudvalgene

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

Aktuelle meddelelser.
Aktuelle meddelelser.

Aktuelle emner fra de enkelte underudvalg.

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