GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
16. oktober 2019
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Torsdag den 26. september 2019 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdt: Gentofte Sportspark Lokale 28
(Lokalet 28 ligger bag terrassen i den oprindelige røde hovedbygning, benyt indgangen fra terrassen)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget, samt formænd for Underudvalgene
Kendte afbud: Gentofte Løbeklub, B1903, Gentofte Selvforsvarsklub, Aakanden, LUK, Karate-Do, GFA, Soranerne, NOVA
Fremmødt: Copenhagen Cheerleaders, Contradance, Gentofte Hockey, GIK, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte Petanque Club, Gentofte
Rulleskøjte Klub, Gentofte Stars, GSK, Gentofte Tennisklub, GVH, Gymnastikringen, Hellerup Sejlklub, HIK Fodbold, Jægersborg Boldklub, JB
Fodbold, Futsal Gentofte, LG Gymnastik & SUG.
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 13/5 2019
Gennemgang af Facilitetsudvalgets og
Underudvalgenes forretningsorden
2.1 Facilitetsudvalgets forretningsorden

2.2

Underudvalgenes forretningsorden

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Godkendt.
Forretningsordenen skal gennemgås mindst en gang årligt og foregår
normalt på første møde i den nye sæson.

Bilag: Forslag til revision af
Forretningsorden for Facilitetsudvalget i
Gentofte Kommune til godkendelse til FOL

Forretningsorden skal vi indstille og sende til videre til FOL for
godkendelse.
Bo orienterede om det som var skrevet med rødt. Foreningerne var enige i
ændringerne, som indstilles til FOL.

Bilag: Forretningsorden for
Bo orienterede om det som stod med rødt. Denne kan vi selv bestemme
Facilitetsudvalgets Underudvalg godkendt i og godkende.
FAU 2019-09-26
Der blev spurgt til om formanden kan genvælges og ja det kan formanden
godt. Så længe der ikke står skrevet noget om det, så kan man godt det.
Hvis en forening sender en anden til møderne for tildelte tid, kan
foreningen ikke komme bagefter og sige, at det skulle de ikke have søgt.
Bordet fanger. Det står bl.a. i forretningsorden, at der er 1 stemme pr.
forening for de fremmødte foreninger. Tilføj dette i forretningsordenen.
Man kan ikke sende et skriftlig dokument for at sikre denne stemme.
Der blev spurgt til hvad digital post er. Digital post = den mail foreningen
har oplyst i Foreningsportalen.
Sekretariatet har på baggrund af foreningernes drøftelse, vedlagt den
endelige forretningsorden.
HIK Fodbold efterlyser at få et årshjul i græsudvalget. Søren blev opfordret
til at henvende sig til sin formand. FAU henstiller til at formændene
indkalder i god tid, men i hvert fald 14 dages varsel.
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3.

Emne
Salg af ledig tid i Wannasport i de
enkelte anlæg

Beskrivelse/Beslutning
Link til Wannasport

Gentofte Kommunes ønsker at borgerne skal kunne booke tid i forskellige
faciliteter, derfor er der ledige tider til salg af faciliteter på Wannasport (de
kan tage tiderne 8 dage frem) og planerne for yderligere salg fremover.
Kasper orienterede om ledige tider der er sat til salg hos Wannasport. 130
bookinger i ishallen og 87 i Ordruphallen. Tanken er at åbne op for flere
lokaler snarest såsom Kildeskovshallen og Sportsparken. Det gøres klart,
at det er tider der står tomme fx i ferie perioder og den ledigt tid
foreningerne ikke vil have. Vi tager selvfølgelige erfaringer fra andre
kommuner. Alle kan oprettes sig på Wannasports, enten via Facebook eller
deres mail.
Der blev spurgt til hvad med forsikringer på foreningernes udstyr de har
stående. Det er foreningens egen forsikring, der skal dække evt. skader på
deres udstyr/inventar. Publikum får ikke stillet foreningernes eget udstyr
til rådighed.

4.

5.

Indkomne punkter fra Foreningerne
4.1

?

4.2

?

Fritidsafdelingen orienterer om
5.1

Ingen indkomne.

Bilag: Stig-FAU-møde d.26.9.2019

Status på vedligeholdelsesarbejder og
planlagte faciliteter

Fritidschef Stig Eiberg deltog i mødet og gennemgik aktuelle emner.
Stig Eiberg gav status på større vedligeholdelsesarbejder og planlagte
faciliteter. Stig orientrede om de større vedligeholdelse planer og
planlagte.
Foreningerne kan give deres ønsker igen i 2020.
Face 4 på Sportsparken er bl.a. at der kommer et større Fitness end
nuværende.
Ny svømmehal kommer på sigt. Kildeskoven er blevet fredet. Der kan
herefter komme 2 udfald på det. Enten bliver det stadig i Kildeskovhallen
eller også bliver det ovre ved atletik banen ved sportsparken. I så skal
kommunalbestyrelse og sætte mange flere midler af.

5.2

Gentofte Kommunes budget for 2020

5.3

Ny Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune

Link til Idræt for alle

5.4

Fremtidens Idrætsfaciliteter

Link til udgivelsen 'Fremtidens
Siden 2016 har Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i
idrætsfaciliteter - anbefalinger til
Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) med støtte fra Lokale og
fremtidens organisering, styring og ledelse Anlægsfonden og Trygfonden samarbejdet om forsknings- og
af idrætsanlæg'
formidlingsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering, styring og

Orientering om forventningerne til budget 2020. Kommunaldirektøren har
godkendt prisstigningen i ishallen på Sportsparken.
Stig orienterede om den nye strategi. 4 temaer i denne strategi. Tanken
på sigt, er at denne statistik (kapacitetsudnyttelse) bliver brugt i alle
anlæg.
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Emne

Beskrivelse/Beslutning
ledelse’. Projektet er i den afsluttende fase og på en afslutningskonference
den 11. september 2019 blev projektets anbefalinger præsenteret.
På mødet vil Fritidsafdelingen gennemgå disse anbefalinger.
Stig, Einar & Lars har være til et seminar i Odense, for at diskutere
hvordan vi kan bruge vores faciliteter bedre. Der er 8 konkrete
anbefalinger. Hvis foreninger har ønsker, klager eller andre ting, kan de
skrive til fritid@gentofte.dk

5.5

Andre aktuelle emner

LG efterlyses et brugermøde for boldafsnittet. Det vil være Lars Norring
foreningerne skal tage fat i. Lars vil straks tage fat på de enkelte
foreninger og få indkaldt til mødet.
Stig tager brugermøderne i de andre anlæg i kommunen. Der er gang i
nogle brugermøde i Bakkegårdshallen, så vi sikre os, at gulvet bliver
passet på. Der vil også komme et brugermøde i Byens Hus.

6.

Meddelelser
6.1

Fra formand/næstformand

Ingen.

6.2

Fra sekretariatet

Lars orienterede om, at Kildeskovshallen og Sportsparken har fået en 1.
plads for vedligeholdelse.
Lars orienterede om ny organisering i GKI. Tom er ikke længere ansat på
Sportsparken. Der er nu 3 konstituerede ledere og ledelsen vil finde ud af
om det er den rigtige løsning på sigt.
Kasper orienterede om, at foreningerne nu selv kan booke i FP. Der ligger
en video foreningen skan se - (sådan booker du). Der kommer også en
video ud, om hvordan foreningerne kan afmelde tider. Alt bliver sendt ud
til den som foreningen har sat på som repræsentant for Facilitetsudvalget.
Appén til FP forventes færdig i 2019. Skriv hvis der er spørgsmål til
foreningsportalen@gentofte.dk
Einar orienterede om at der nu lukkes kl.22.00 i Kildeskovshallens
boldafsnit, fordi vi opdagede at der ikke kom nogen. Vi tilpasser hele tiden,
så hvis behovet opstår, ser vi på det.
Husk at få bekræftet i skoleferierne om I kommer.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 26/11 2019

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: ?

De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, når der er behov for det.
Bo opfordrede til at formændene får kigget på mødedatoer i disse udvalg.
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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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