GENTOFTE KOMMUNE
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
30. maj 2018
Referat
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget, samt formænd for underudvalgene og gæster
Kendte afbud: LUK, Gentofte Fodboldklub, Gentofte Rugby Klub, Aakanden GF, SIF badminton, Gentofte Rulleskøjte klub, Criketklubben
Soranerne, Hellerup Sejlklub.
Fremmødt: Karate-Do, Copenhagen Cheerleaders, Gentofte Contradance, Gentofte Curling Club, Gentofte Fodbold Akademi, GIK, Gentofte
Løbeklub, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte Petanque Club, GSK, Gentofte Taekwondo Klub, GVH, Gentofte Volley, HIK fodbold,
Gentofte Stars, HIK håndbold, Jægersborg Boldklub, Kajakklubben NOVA, LG Gymnastik, Skovshoved Tri, SUG.
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde
Gentofte er visionskommune under
Bevæg Dig for livet

Aktivitet/Bilag

Beskrivelse/Beslutning
Godkendt.
Introduktion til målsætninger i aftalen og drøftelse af potentialer for
foreningslivet. Morten Lindkjær fra DGI Storkøbenhavn indledte med en kort
introduktion til Bevæg Dig for livet og den overordnede vision.
Morten orienterede om, at målet er at indhente flere borger til at få til at bevæge
sig mere og i flere nye aktiviteter. Hvordan kan de sammen med Gentofte
Kommune løfte opgaven. Det er en 5-årig aftale med Gentofte kommune.
Foreningerne bliver inviteret til en dialog for at være med i fællesskabet, med
det formål at foreninger bliver større og nye måder at få borgere i bevægelse.
Der er blevet lavet undersøgelser fra CFR registeret og analyse instituttet om de
kommende bruger, vi også skal have fat i. Fx om man er medlem af en
idrætsforening, eller om man dyrker idræt på egen hånd. Man kan læse mere i
aftalen http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Gentofte-ervisionskommune
Stig Eiberg introducerede målsætningerne for Gentofte Kommune og
sammenhængen til idræts- og bevægelsespolitikken ”Gentofte i Bevægelse”,
som optakt til efterfølgende dialog. GK ligger på 73% af aktive borgere på
baggrund af et spørgeskema som har været sendt ud til borgerne om aktive
borgere. Der bliver først en undersøgelse som denne igen i 2022, da det er
meget dyrt at rekvirer. Visionskommune aftalen handler om mere volumen hvordan får vi aktiveret flere borgere og især de unge. De er svære at få fat på
og der arbejdes på dette også. Hvis man har nogle ideer skal man tage fat i
fritidsafdelingen. Når Gentofte kommune gerne vil have, at foreninger skal skaffe
flere medlemmer, så skal foreningerne også have satsen fra 304 til 355kr. pr.
medlem, men det får foreningerne ikke i år. Der arbejdes på det. Stig har også
bedt om at få fjernet 25 års reglen, så foreningerne vil få mere i lokaletilskud.
Stig har en lang ønskeseddel på vegne af foreningslivet – bl.a. en ny svømmehal
– enten et 50m bassin eller på sportsparken, klublokaler på fortet, kunstgræs på
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Jægersborg osv. Foreningerne skal ikke sætte håbet op lige nu, for kommunen
skal spare 186 millioner, så vi må se hvad det bliver til. Alle de input til
forbedringer får Stig fra foreningerne. Så hvis en forening har nogle idéer skal
man endelig skrive til fritidsafdelingen: fritid@gentofte.dk. Kommunen tilbyder
bl.a. også penge til fritidspas, som er for borgere, som har det økonomisk svært.
Alt for at skabe mere aktiviteter.
Ronaldo deltog i udvalgets møde i november måned og har nu drevet cafeen i
6½ måned. Ronaldo fortalte om sine oplevelser i den første tid i
Kildeskovshallen, herunder de gode og mindre gode historier (en opvisning på
sportsparken) og hvad han arbejder med fremadrettet for cafeen, særligt i
forhold til foreningernes muligheder. Ronaldo har oprettet en fond, som
foreningerne er velkomne til at søge midler fra.

Ronaldos Cafe

LG svarede Ronaldo, at opvisningen alt i alt var gået godt og synes det er
fantastisk at få Ronaldo i KH huset og det der leveres hver dag er lækkert. Der
er kommet liv i huset.

4.

Udkast til fordeling af tid i sæson
2018-19 fra de 4 underudvalg
4.1

4.2

4.3

4.4

Isudvalg

Vandudvalg

Græsudvalg

Indendørsudvalg

Formændene for de enkelte udvalg vil fortælle hvordan udvalgets forslag for
sæson 2018-19 er forhandlet på plads. Bo roste alle foreningerne for at kunne
samarbejde for at få fordelingen på plads.
Bilag: udvalgets forslag til fordeling
udsendes i uge 19.

Bilag: udvalgets forslag til fordeling
udsendes i uge 19.

Bilag: udvalgets forslag til udsendes i
uge 19.

Bilag: udvalgets forslag til udsendes i
uge 19.

Lars Hummelmose vil fremlægge udvalgets forslag.
Det har ikke været svært, for de er kun lige nu 2 foreninger. De kører
fordelingen som sidste år. De vil tage evt. udfordringer undervejs.
Søren Petersen vil fremlægge udvalgets forslag.
I år har været en større udfordring end ellers pga. vokseværk fra flere
foreninger. Fordelingen har ikke været let. Der er ikke bred enighed, men det ser
nogenlunde rimeligt ud og efter formandens mening – det bedste udfald der kan
blive. Udvalget vil kigge på rammefordelingen og vil kigge på tider udenfor
åbningstid og offentlige baner. I så fald skal der laves et oplæg til
Facilitetsudvalget.
GSK orienterede, at udvalget vil kigge på fordelingsprincipper, som er fra 2002.
Claus Jørgensen vil fremlægge udvalgets forslag.
Overordnet har det været en god fordeling. Der er en lille tvist og udskyder
weekendtiderne. Stig oplyste, at de ikke kan bruge GVI bygningen til dette
formål i år. 25 beboere har klaget over lys på banen, men lyset bliver på ….
Claus orienterede, at han har forpligtet sig til, at vi bruger lokalerne/banerne
optimalt. HIK fodbold opfordrede Claus at kigge på græsprincipperne. Om disse
principper også skal justeres.
Christian Peytz vil fremlægge udvalgets forslag.
Det har været mange hensyn at tage. Hele fordelingen har være identiske med
sidste år, men det lykkedes til sidst, at få en fordeling der er nogenlunde
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tilfredsstillende. Vi har ikke brugt fordelingsprincipper i år, men har været tæt
på. En bøn fra Christian om skolefordelingen ikke skal med i
fordelingsdokumentet, så det er nemmere at få et overblik for alle. Et ønske
mere, at FP bliver nemmere at få meldt tider fra og til.
Einar ønskede en status fra foreningerne, om hvad de tænker om det forløb vi
har haft med ansøgningsfrist og møder fra 1. marts – 16. maj? Er det sådan vi
gør til næste sæson. Fint for LG, men ikke senere end midt i maj og JB futsal
svarede, at hvis det fungere, skal det ikke laves om. Så vi kører med samme
tidsramme fremover.

Formandens konklusion

Bo takkede udvalgene med arbejdet for udarbejdelse af fordelingsforslagene som
hermed var godkendt.
Sekretariaterne er færdige med at godkende alle ansøgninger i Foreningsportalen
1. juli.
Foreningerne skal herefter godkende deres tider senest 14. august 2018, i
Foreningsportalen, men ellers 14 dage før opstart.
Vejledninger i forskellige ting i Foreningsportalen, komme man til at kunne finde
igen i portalen og ikke kun på Gentofte Kommunes hjemmeside -

FP Vejledning i
lokaleansgning.pdf

5.

Indkomne punkter fra Foreningerne
5.1

6.

??

Meddelelser
6.1 Fra formand/næstformand
6.2 Fra sekretariatet

Emner der ønskes behandlet på
Facilitetsudvalgets møde skal
fremsendes på mail til sekretæren på
Kildeskovshallen@gentofte.dk senest
mandag den 14. maj 2018

Ingen indkomne emner.

Ingen meddelelser.
Folkeoplysningsloven siger at alle egnede ledige lokaler SKAL stilles til råde til
nye foreninger. Det er kommunen der vurderer om lokalet er egnet til
fritidsbrug. Lokalerne er KUN optaget hvis vi lejer lokalerne ud eller kommunen
selv skal bruge dem. En forening der har tiden i indeværende sæson, har tiden til
sæsonslut, men i den nye sæson, skal alle foreninger være med i en ny
fordeling.
Stig orienterede om, at en temaaften med ungdomsforsker Søren Østergaard.
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I linket https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-iforeningen/bestyrelsens-ansvar-og-pligter/vejledning-til-idraetsforeninger-ompersondataoplysninger kan foreningerne finde retningslinjer om persondataloven.
Der er nemlig ting foreningerne er ansvarlige for. Kig det godt igennem, der er
strenge regler. I må ikke have fx billeder af børn uden tilladelser. En forening
oplyste, at i så fald, skal man så skrive sig ud af.
Sidste gang til facilitetsmødet havde vi besøg af Per Sohl Per Sohl, der har stor
erfaring med at samarbejde med foreninger og frivillige og som understøttede
venskabsbysamarbejdet med Grønlandske børn. Bl.a. har LG og Volley indsamlet
penge til UNICEF By 2018 som står for venskabsbyen. LG brugte fx deres
opvisning til at samle penge ind. Brug det I som forening har i forvejen af tilbud,
så leverer kommunen arbejdskraften til det.
Husk der er en workshop den 31. maj i Kildeskovshallen – i Foreningsportalen
under guides og link, hvor foreningerne kan komme med gode ideer til brugen af
Foreningsportalen.

6.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde?

6.4

Møder i Underudvalgene

Næste møde?

Husk at mange anlæg har sommer lukke tider. Mange lukker den 24. juni og
starter op igen den 14. august. Kig i Foreningsportalen på forsiden – der kan
man klikke på Indendørsudvalg, så kommer alle anlæg som man kan trykke på.
Både på Kildeskovshallen & Gentoftehallens hjemmeside, findes der oplysninger
om disse 2 anlægs åbningstider.
Formanden og sekretariatet planlægger næste sæsons 4 møder og melder ud
hurtigst muligt. Møderne planlægges som i år.
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 Pedersen og Einar Hytten (sekretariat for Facilitetsudvalget)
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