GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
13 september 2019
Dagsorden for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Onsdag 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: skrives i referat
Fremmødt: skrive i referat
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

3.

Salg af ledig tid i Wannasport i de
enkelte anlæg

4.

Indkomne punkter fra Foreningerne

5.

4.1

?

4.2

?

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes
hjemmeside via linket.
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
Bilag: Forslag til revision af
Forretningsorden for Facilitetsudvalgets
Underudvalg
Link til Wannasport

Forslaget til ændringerne af gældende forretningsorden er markeret med
rødt i bilaget.
Forslaget til ændringerne af gældende forretningsorden er markeret med
rødt i bilaget.
Gentofte Kommunes ønsker at borgerne skal kunne booke tid i forskellige
faciliteter. På mødet gives en status på det aktuelle salg af faciliteter på
Wannasport og planerne for yderligere salg fremover.
Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretariatet på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest fredag den 20.
september 2019

Fritidsafdelingen orienterer om

Fritidschef Stig Eiberg/Leder af Idræt Sanne Just deltager i mødet og
orienterer om emnerne.

5.1

Status på større vedligeholdelsesarbejder og planlagte faciliteter.

5.2
5.3

Status på vedligeholdelsesarbejder og
planlagte faciliteter
Gentofte Kommunes budget for 2020
Ny Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune

Orientering om forventningerne til budget 2020.
Link til Idræt for alle

Orientering om den nye strategi.
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5.4

Emne
Fremtidens Idrætsfaciliteter

Beskrivelse/Beslutning
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
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.

5.5
6.

Andre aktuelle emner

Meddelelser
6.1

Fra formand/næstformand

6.2

Fra sekretariatet

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 26/11 2019

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: ?

Aktuelle meddelelser.
Aktuelle meddelelser.

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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