GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
3. oktober 2018
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Onsdag den 26. september 2018 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd for underudvalgene
Kendte afbud: Robert fra sekretariatet, 1903, Gentofte Contradance, Hellerup Roklub, LUK, Gentofte Budoklub, Copenhagen Cheerleaders.
Fremmødt: MOT, Gentofte Petanque Club, BTK, Gentofte Curling Club, GFA, Gentofte Hockey Klub, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte
Rulleskøjte Klub, GSK, Gymnastikringen, Hellerup Sejlklub, HIK fodbold, JB Fodbold & Futsal, NOVA, Karate Do, LG Gymnastik, MOT, Gentofte
Hockey, Gentofte Volley, SUG, GVH.
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 16/5 2018
Foreningsportalen (FP)

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Godkendt.
IDE OG FORMÅL:
Regeringens 4 bølgeplaner fra 2012-15 om digital udvikling
Digital lokaleansøgning fra bølgeplan 2013
VI BYGGER SELV I 2013*:
Vi så på alle systemer der var på markedet i 2010-11 og ingen kunne på
det vi allerede kunne og gerne ville have.
Bl.a. Digitale tilskud og indberetning af medlemstal, som vi har lagt oveni.
LETTERE AT VÆRE FORENING#:
Digital adgang uden NemId og når man har tid.
Overblik i et system, samt digital sagsbehandling.
MEN også samskabelse med foreningerne om bedre løsninger, som
samtidigt skal sikrer bedre velfærd for færre ressourcer.
FP er brugt i forbindelse med fordeling af tid i 2 sæsoner og fordeling af
tilskud i 1 sæson.
Foreningerne har haft lidt startvanskeligheder, men de er ved at komme
godt ind i Foreningsportalen. Det er op til foreningerne at sørge for at
ansøge tider, afmelde tider. Formanden opfordrede igen til at få afmeldt
tider.

2.1

Udvikling af FP

Kort status på FP og tidsplanen for den fortsatte udvikling.
Vi lytter på, samskaber med og kommunikerer med foreningerne.
Vi har lavet følgende elementer:
•

Aflys bookede tider
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Beskrivelse/Beslutning
•

Bekræft booking i ferier

•

Bekræftelsesmail ved bookinger og aflysninger

•

Afholdt workshop med foreningerne

•

Booking af ledige tider i Ordruphallen via Wannasport

•

Flere Infoskærme med aktiviteterne

Vi har følgende elementer i støbeskeen:
NU:
•

Sikre at foreningernes roller er de rigtige

•

2018:

•

Booking af ledige tider direkte i FP

•

Sende forespørgsel på lokaler man ikke kan booke direkte i FP

•

Grafisk opdatering af Vis svømmebaner

2019:
•

APP så træner/leder kan se deres holdtider

•

Grafisk opdatering af FP

•

Kommunens foreningsoversigt hentes fra FP

•

Notifikation om ledige tider i anlæg

20??:
•

Hente kampe i forbundenes kampportaler til FP

•

Booking af yderligere ledige tider via Wannasport

•

Nemmere kommunikation mellem foreninger og anlæg i FP

Alt kan ønskes, men det er ikke alt der kan blive aktuelt lige med det
samme.
Jægersborg boldklub vil gerne have en af de gamle infoskærme fra GSP op
i deres klubhus. En infoskræm på Hartmanns er på vej.
HIK fodbold spurgte om Maglegårdsbanerne var i FP. Sekretariatet
overvejer, hvordan alle kommunale anlæg kommer i FP. Fx HIK fodbolds
græsarealer. Det kunne måske løses med en infoskræm, så de kan se
banerne.

2.2

Anlæggenes lukkedage og kalendere i
FP

Der ligger en vejledning i FP under Guide og link i FP eller på Gentofte
Kommunes hjemmeside se link: Vejledning til lokaleansøgning kan du
downloade som pdf her.

Side 2 af 5

GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
Emne

Beskrivelse/Beslutning
Husk at sige om I kommer i skoleferierne eller ej - under Booking fanen og
”bekræft booking i ferier”. Efterårsferien er lige om lidt i uge 42, så husk
at gå ind og afmelde tider eller bekræfte tider.

2.3

FAUs årshjul

FAU formandsmøde har aftalt 4 elementer for at hjælpe foreningerne i FP:
1. Metaplan - En metaplan tiltænkt alle der benytter kommunal tid, som
fortæller om årshjulet for de vigtigste foreningsopgaver i løbet af året i
forhold til fordelingen af tid – hvordan får man tid, ansøge i marts,
fordeling i osv. Kan med fordel benyttes til ”nye” der skal ansøge om tid.
2 En udvidet plan - tiltænkt alle nøglepersoner i foreningerne, som viser
sammenhængen i ALLE opgaverne i løbet af året. Nøglepersoner er
formænd, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og FAU og
Underudvalgsmedlemmer.
3. Målrettet kommunikation - generelt er det vigtigt at målrette
kommunikationen til de rigtige personer, at man kommunikerer
enkelt/tydeligt og at man benytter flere ”huske mails”, når foreningerne
skal huske noget i årshjulet.
4. Hands on og ring til en ven - Der må også gerne planlægges med
”hands om” kurser og ”ring til en ven” tider i forbindelse med
foreningernes vigtige opgaver i løbet af året.

3.

Fritids projekt om træningsaktiviteter fx
for forældre og/eller seniorer, som er
målgrupperne i et nyt projekt

Stig orienterede om emnet, da Rune Laursen var på kursus. Fritids projekt
om at skabe aktiviteter for småbørnsfamilier og seniorer er igangsat, da en
analyse har vist, at det er dem, som dyrker mindst motion. Kommunen
har så lavet forskellige indsatser i samarbejde med bl.a. DIF,
Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og lokale klubber (SISU, Gentofte
Hockey, JB; Gentofte Volley m.fl.). Kommunen søger efter flere projekter,
så hvis klubberne har gode ideer, så skal de endelig henvende sig til
fritidsafdelingen på fritid@gentofte.dk. Der er midler til dette, man kan
søge. Gentofte Hockey fortalte om et projekt ”kom og vær med” de har i
gang med børn og forældre. Det er gratis nu, men klubben håber så, at
nogle af deltagerne de vil fortsætte som betalende medlemmer. Gentofte
Volley prøver også en metode til fastholde de unge, ved at gøre
sportsgrenen attraktiv. En idé kunne være at lave tilbud for de unge, der
ikke længere har tid til idræt flere gange om ugen. Gentofte Svømmeklub
er i gang med et fastholdelsesprojekt for tidligere unge talentsvømmere,
og de har fået en del flere tilmeldinger end forventet.

4.

Indkomne punkter fra Foreningerne

Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest fredag den 21.
september 2018
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Kommunikation mellem GVH & Hockey
ang. fordeling af kamp tider imellem
dem.

Beskrivelse/Beslutning
GVH har svært ved at komme i kontakt med Hockey, da de er blevet bedt
om at koordinere hvem kommer i weekend tiderne i Bakkegårdshallen. Der
var heldigvis en fra Hockey til stedet til mødet. De ville stikke lige
hovederne sammen og give os besked.

Fritidsafdelingen orienterer om

Leder af Fritid Stig Eiberg deltager i mødet og orienterer om emnerne.

5.1

Status på større vedligeholdelsesarbejder og planlagte faciliteter. En 2-årig
budget aftale er ved at være på plads (forventes vedtaget d. 8.oktober).
Der er afsat 1 million til medlemstilskud til foreningernes medlemmer
under 25 år som følge af det øgede antal medlemmer i kommunen. Der er
afsat 150 millioner til en ny svømmehal i Kildeskovshallen (trafikforhold,
parkering og andre ting er med i de 150 millioner). Der bliver nedsat et
opgaveudvalg med 5 politikere + 10 borgere. Nogle af medlemmerne af
opgaveudvalget vil formodentlig blive valgt blandt foreningernes
medlemmer. Formanden for Facilitetsudvalget (Bo Bay) fortalte kort, at
han har erfaret, at man får en del indflydelse osv. til det opgaveudvalg. Så
han kunne anbefale det på det varmeste.

Anlægs opgraderinger og større
vedligeholdelser

I budgetforslaget er bl.a. foreslået et udendørs træningscenter ved
Maglegård, undersøgelse af faciliteter i GK (hvor mangler der
kunstgræsbaner), lys på GSP idrætsanlæg, Lockes og markering af
svømmebaner ved Charlottenlund Fort.
Hvis der er ønsker fra foreningerne vedr. anlægsoptimering, så skriv en
mail til fritidsafdelingen fritid@gentofte.dk
GSK ville gerne kvittere kommunen og de involverede for et godt
samarbejde omkring den nye svømmehal.

5.2
5.3

Opdatering af Folkeoplysningspolitik i
Gentofte Kommune
Ny Facilitetsstrategi for Gentofte
Kommune

Stig orienterede om en workshop om folkeoplysningspolitik og der er et
møde den 4/10-2018, hvor foreningerne er indkaldt til.
Der afholdes ligeledes et seminar om facilitet strategi den 21/11 kl.16.30
(hvordan kan vi bruge vores faciliteter). Foreningerne får tilsendt en
invitation.
Stig orienterede i øvrigt kort om en sag, som klubberne skal medvirke til
at løse. En formand for en forening er blevet nægtet adgang til en
turneringskamp til trods for at han har vist Gentofte Kommunes
adgangskort. Foreningerne har selv været med til at beslutte den ordning,
og hvis ikke det efterleves, bliver det nødvendigt at sløjfe ordningen.

5.4
6.

Andre aktuelle mener

Meddelelser

Gentoftenatten og indvielse af springcenteret i Hal 2 blev afholdt fredag
den 28. september.
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Fra formand/næstformand

Beskrivelse/Beslutning
For at få udvalgene til at virke og bl.a. få SIG til at komme og fortæller på
et af møderne, har der været holdt et formandsmøde og der bliver holdt et
til snarest. Skriv gode ideer/emner til Kildeskovshallen@gentofte.dk hvis
det er noget sekretariatet skal tage med.
Formanden sagde tak for god ro og orden og opfordrede til igen, at husk
at få afmeldt tider.

6.2

Fra sekretariatet

Vi har fået en ny medarbejder i Kildeskovshallen administration, Malene
som er elev det næste år og den 1/10 starter Charlotte i administrationen.
Husk at vi lukker alt kl.18.00 den 30/11 til GKI julefrokost. Stor tak til
foreningerne fordi vi kan få lov til det.
Garderoben har jo været ramt af skadedyr og åbner den 1/10. Der
mangler dog lidt aktivitetsgulv. Det er vi ved at få skaffet.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 27/11 2018

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde: ?

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

Med venlig hilsen
Heidi Pedersen og Einar Hytten (sekretariat for Facilitetsudvalget)
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