GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
30. marts 2017
Referat
Mandag den 20. marts 2017 kl. 17:30 - 19:30
Mødet afholdt: Kildeskovshallens opholdsstue (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget
Kendte afbud: Gentofte Stars, Gentofte Contradance, Karate-Do Gentofte.
Fremmødt: Bordtennisklubben Kildeskoven, Copenhagen Cheerleaders, Copenhagen Towers, Criketklubben Soranerne, Gentofte Curling Club,
Gentofte Fodboldklub, GIK, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte Petanque Club, Gentofte Rulleskøjte Klub, GSK, Gentofte Taekwondo Klub,
GVH, Gentofte Volley, Gymnastikringen, Hellerup Kajakklub, Hellerup Sejlklub, JB Futsal, JB Fodbold, Kajakklubben NOVA, LG Gymnastik, MOT, SIF
Tennis, SISU, Skovshoved Roklub, SUG & TRI-X14.
Emne
Velkomst
1.

2.

Tak fordi der er så mange der er mødt op. Der var ingen kommentar til
referatet fra sidste møde, så det blev godkendt.

Udsendt: Forslag til ”Forretningsorden for
Facilitetsudvalgets Underudvalg”

Bo formand gennemgik kort forretningsordenen (det er ment som en
hjælp) og der var ingen kommentarer fra foreningerne.

Facilitetsudvalgets Underudvalg
1.1

Forretningsorden for underudvalgene

1.2

Principper for den kommende fordeling

1.3

Kommende møder i underudvalgene

Ansøgninger til sæson 2017-18
2.1 Status på alle lokaleansøgningerne

2.2

3.

Beskrivelse/Beslutning
Formanden bød velkommen

Ny digital Foreningsportal

Folkeoplysningsloven giver de overordnede rammer og skal overholdes. I
§21 er der 7 stk. der beskriver rammerne. Formandskabet foreslog, at alle
udvalg tager udgangspunkt i principperne fra sidste sæson. Udvalgene
beskriver de principper de har benyttet i fordelingen og fremlægger dette i
FAU.
Sekretariatet finder sammen med udvalgsformændene en dato som passer
i uge 13-17. Man har ret til at sidde i alle de udvalg man har tilmeldt sig til
i Foreningsportalen. Formanden opfordrede foreningerne til KUN at tage
den tid de var sikre på at bruge.
Kasper gav en kort en status på de indkomne ansøgninger. Det er i de
større anlæg og på de større baner, at der er flere der søger den samme
tid. Der er ledige tider i nogle anlæg, da man har søgt hen på et nyt anlæg
der er kommet i spil.
Sekretariatet bad om input, hvordan Foreningsportalen fungerer. De
kontaktoplysninger der er på foreningerne i Foreningsportalen, er dem
som kommunen bruger til at kontakte foreningerne. Der arbejdes på, at
det er disse oplysninger, der vises andre steder.

Indkomne punkter fra Foreningerne
3.1

Der var ikke fremsendt nogle punkter.

JB Fodbold bragte alligevel et emne op. Spurgte til regler og procedure
vedr. udlejning af sportsparken til arrangementer for ikke hjemmehørende
foreninger. De havde søgt en tid i uge 26 og hører efterfølgende, at der
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også er blevet lejet ud til en konkurrent. Ledelsen undersøger emnet og
vender tilbage til JB Fodbold.

4.

Meddelelser
4.1 Fra formand/næstformand

4.2

Fra sekretariatet

Bo orienterede om, hvor vigtigt det er at foreningerne afmelder tid de ikke
bruger. Så den kan gå til alle mulige andre aktiviteter. Det er et dårligt
signal, især i disse tider, hvor der skal spares alle steder og kommunen
kunne leje tiden ud eller en anden forening kan få tiden.
Einar informerede om, at vi har oprettet en mail adresse som foreningerne
kan skrive til: foreningsportalen@gentofte.dk. Skriv venligst kun til den
postkasse. Vi sørger for at mails bliver fordelt rundt. Skriv venligst direkte
til Kildeskovshallen eller direkte til Sportsparken, hvis man har et ærinde
til det pågældende anlæg.
Einar har spurgt til om der var nogle der kunne bruge forårstiden på CIS.
Det har taget lidt længere tid pga. ny medarbejder der skulle sættes ind i
det hele, men fordelingen er i gang.
Einar bad foreninger om at melde afbud til FAU møder, da det har
betydning for forplejningen.
Lars har været rundt og spørge de forskellige brugere på sportsparken om
behovet for åbent i helligdage i foråret 2017. Det er aftalt, at Sportsparken
er åben Skærtorsdag d. 13/4, Påskedag d. 16/4 og 2. Pinsedag d. 5/6 kl.
10 til 18. Der bliver efterfølgende evalueret på, om det løser behovet for at
holde Sportsparken åbent på helligdage.
Bo orienterede om at der kommer teleskoptribuner i Gentoftehallen, så
den samlede tilskuerkapacitet bliver ca. 1300 tilskuerpladser.
Stig orienterede om en ny idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte
Kommune. Forslaget er udarbejdet et opgaveudvalg bestående af fem
politikere og ti udvalgte borgere. Der har udover møderne i
opgaveudvalget været 11 møder i forskellige arbejdsgrupper, hvor der i alt
har deltaget mere end 200 borgere, forskere, idrætsorganisationer m.v.
Den nye idræt- og bevægelsespolitik bliver fremlagt for
kommunalbestyrelsen d. 29. maj 2017. Overskrifterne i
bevægelsespolitikken er: Mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum,
Foreningsidræt, Talentudvikling og eliteidræt og Partnerskaber.
En appel fra Stig er, at foreningerne skal bruge tiden fornuftigt. Det er
vigtigt at melde tid fra, så borgere eller andre klubber kan få glæde af
tiden. Det er generelt et ønske fra politikkerne, at borgerne skal være
mere aktive. Stig angav flere eksempler på hvordan man kan få borgere
aktiveret, bl.a. kan man forestille sig at kommercielle aktører kommer på
banen efter endt optræningsforløb, at foreningerne er tydeligere om hvem
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der er på Gentofte Kommunes hjemmeside. Gentofte Kommune vil også
støtte talentudvikling og eliteidræt. Ligeledes med partnerskaber såsom
bl.a. aftenskoler, idrætsudøvere osv.
Opbygningen af gymnastikfaciliteter i Hal 2 bliver udskudt til 2018, fordi
der er udfordringer med økonomien og kulturstyrelsen.
Ordruphallen er åbnet for borgerbookinger, men der har ikke været det
helt store interesse, fordi folk nok ikke har opdaget det helt endnu.
Politikkerne ønsker, at få hallerne sat mere i spil, og ønsker klart at såvel
foreninger som selvorganiserede bruger hallerne så meget som muligt.

4.3

Møder i Facilitetsudvalget

4.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde afholdes tirsdag den 16. maj
2017 kl. 17:30-20:00
Uge 13-17

Foreningerne vil blive indkaldt til udvalgsmøder i disse uger. SISU ønsker
at få en oversigt over alle de ønskede tider – på forhånd. Det kigger
ledelsen på.

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

Side 3 af 3

