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

4. december 2017
Dagsorden
Mandag den 27. november 2017 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdes: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd for underudvalgene
Kendte afbud: Bordtennisklubben BTK, Gentofte Budoklub, Gentofte Volley, Hellerup Kajakklub, HIK håndbold, Kajakklubben NOVA, Karate Do,
Skovshoved Roklub, Skovshoved Triatlon klub.
Fremmødt: Aakanden, CSKK, Copenhagen Cheerleaders, Copenhagen Towers, Cricketklubben Soranerne, Contradance, Gentofte Fodbold Akademi,
Gentofte Hockey, GIK, Gentofte Kunstskøjteløber Forening, Gentofte Motionsklub, Gentofte Petanque, Gentofte Rulleskøjte Klub, GSK, Gentofte
Taekwondo Klub, GVH, JB Fodbold, JB Futsal, LG Gymnastik, SIF badminton, SISU, SUG & HIK fodbold.
1.
2.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 26/9
Fritidsafdelingen orienterer

Aktivitet/Bilag
Link til referat

Beskrivelse/Beslutning
LG var ikke nævnt som fremmødt i referatet, men de var der.
Konsulent Nanna Lykke Merrild fortalte om kommunens arbejde med
Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen, Team Danmark arbejdet og
morgentræningen. Gentofte Kommune og Team Danmark indgik en aftale i
2008 med udvalgte klubber. Kommunens opgave er bl.a. også at hjælpe
talenterne med både at klare skole, ungdomsuddannelse og idræt på højt
niveau, sådan at atleterne kan udvikle sig til eliteatleter og samtidig have
et godt afsæt til videreuddannelse, når elitekarrieren er overstået.
Nanna oplyste endvidere om en eliteidrætspulje på 100.000 kr. til fx
senioreliten i forskellige idrætsgrene, der kan søges for rejser i forbindelse
med udlandet. Det er bl.a. det sportslige niveau af eliteudøveren, der afgør
om ansøgeren kan opnå støtte. Endvidere har kommunen en
talentudviklingspulje på 150.000 om året. Optil 12 talenter bliver hvert år
optaget i Talentudviklingsprojektet. Optagelsen sker ved at klubber
ansøger for deres talentfulde udøvere. De der optages tildeles midler til at
videreudvikle sig indenfor deres sport. Sidste pulje til talentudvikling er
Puljen til udvikling af Talentudviklingsmiljø på 120.000 kr. i kommunens
klubber. Se mere på Gentofte Kommunes hjemmeside:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-ogfritid/Idraet/Eliteidr%C3%A6t/Puljer-til-eliteindsatsen

3.

Cafeen i Kildeskovshallen

Næstformand Robert fortalte kort om hvordan den nye forpagter blev
fundet. Robert var foreningernes repræsentant i ansættelsesudvalget og
der blev ligeledes kørt en bruger undersøgelse, så alle kunne komme med
deres input.
Ronald Mora fortalte om sig selv og planerne for cafeen. Han har bl.a.
været ansat i Parken og hos Meyer. Ronaldo kan bl.a. levere ”sports mad”
(hvor kalorie indholdet passer til sportsudøver). Maden er hjemmelavet
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Beskrivelse/Beslutning
med øje for økologi og prisen skal være rigtigt. Tal gerne med HIK, JB eller
stars for at tage reference på samarbejdet med Ronaldo. Der er en officiel
pressemeddelelse på vej hvor der står lidt mere om cafeen.

4.

Fritidsafdelingen orienterer om
4.1 Aktivitetsregistrering og
brugertilfredshedsundersøgelse i
forbindelse med Syddansk Universitets
forskningsprojekt ´Fremtidens
Idrætsfaciliteter´

Bilag: Link til ”Kommunenotat Gentofte
final 271017” og ” Læsevejledning
kommunenotat final 261017”

Stig præsenterede rapporten. Undersøgelsen kørte over hele landet. GK
har haft en masse studerende ude og undersøge kapacitetsbenyttelse og
brugertilfredshed i GK idrætsanlæg. Afdækning af vores brug af faciliteter
har dels været et politisk ønske, dels at bliver klogere på brugernes behov,
at blive klogere på driften af faciliteterne, at kommunen kan blive skarpere
på kommende investeringer, at skabe bedre velfærd for færre ressourcer
og at bidrage til dialogen i Facilitets- og underudvalgene.
GK skal hele tiden levere bedre velfærd for færre ressourcer.
Undersøgelsen ligger på GKs hjemmeside – se linket her til venstre.
Der er 4 typer anlæg som er blevet målt (badminton, 40x20 haller,
svømmehallen, kunstgræsbaner). Man har talt, hvor mange personer der
har været, fremmøde (hvor mange er der i forhold hvad der er booket),
kigget på bruger tilfredshed og hvor meget der blev benyttet. Benyttelsen
(har der været nogen) har været lille inden kl.16.30 og efter kl.21. Der har
også været set på ugedage – fredage er ikke så attraktiv. Man kan
konstaterer, at der er tid på kunstgræsbanerne og haller, men det kræver,
at man bruger aftentiderne. Det kunne også være en mulighed at lukke
tidligere på fredage og dermed spare eller flytte på ressourcer.
Svømmehallen er benyttet 95% (100% mandag-torsdag). Der er så
mange gæster i svømmehallen, at Fritid som første prioritet pt. ville vælge
at få yderligere kapacitet på svømmeområdet.

4.2

Visionsaftale med DIF og DGI

WannaSport er er bookingportal, hvor man kan booke ledig tid til den
almindelige borger som ikke er med i en forening. CBK, GBK og SIF
badminton bl.a. har allerede brugt WannaSport til at tjene penge på tider,
foreningerne ikke selv har skullet bruge. Vi kan konstatere, at der er noget
overskydende tid, og den er det en god ide at sætte i spil. GK overvejer at
købe kamera med tilhørende software som kun kan genere tal for
benyttelsen af faciliteterne og derfor få data 2-4 gange om året for at
kunne optimere brugen af faciliteterne. Der kommer også en fordel til
foreningerne fra WannaSport, som vi melder ud, når det er færdigt. Det
overordnede mål er at få flere i bevægelse.
Stig præsenterede kommunens aftale med DIF og DGI om at blive
visionskommune – det handler om at få flere aktive borgere. Målet er at
85% skal være aktive. Vi skal have fat i dem, som ikke er aktive og det er
svært. Det bliver målt bl.a. på medlemstal + spørgeskemaer til borgere
(der bliver brugt eksterne leverandør). GK skal også arbejde for at få et
samarbejde med gymnasierne, da mange unge vælger idrætten fra i den
alder. Foreningerne skal bedre til at få fat på disse unge mennesker.

Side 2 af 4

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

4.3

Emne
Puljer i Fritidsafdelingen

5.

Den kommende fordeling for sæsonen
2018-19

6.

Indkomne punkter fra Foreningerne

7.

Meddelelser
7.1 Fra formand/næstformand

7.2

Fra sekretariatet

Aktivitet/Bilag
Bilag: Link Puljer

Beskrivelse/Beslutning
Stig orienterede om de puljer, foreningerne kan søge og hvad det kræver.
Ansøgningsfristerne for klubrumspuljen er: 1.marts, 1. juni, 1. september
og 1. december. De øvrige puljer behandler ansøgninger løbende.
Hvis foreningen har gode ideer, er de velkomne til at rette henvendelse.
Vi tager udgangspunkt fra nuværende sæson til planlægningen af sæson
2018-19.
Hjælp til ansøgning: sekretariatet tilbyder nogle aftner i februar, hvor
foreningen kan komme og få hjælp.
Ansøgningsfrist for lokaler: 1. marts 2018 (der er ønske om at få åbnet FP
den 1. februar)
Behandling i 4 underudvalg: marts, april og maj måned.
Godkendelse i FAU: 16. maj 2018
Administrativ godkendelse; sekretariatet har behandlet alle ansøgninger i
FP senest 15. juni 2018
Foreningerne godkender lokale brugen, opdeler blokdelinger og sætter
hold/trænere på bookingerne.
Ingen indkomne punkter.

Robert orienterede om et møde, hvor formændene drøftede udarbejdelsen
af en langsigtet strategi for fordelingen af de enkelte anlæg, baner og
lokaler.
Formændene var enige om, at denne drøftelse forgår bedst i
underudvalgene og Robert gennemfører en proces i alle underudvalgene i
den kommende tid.
Formålet er, at kunne optimere benyttelsen af lokalerne. Hvad kunne en
optimal fordeling være for foreningerne. Der er måske blevet booket lidt
for meget for nogle foreninger.
Robert aftaler møderne med de 4 underudvalgs formænd.
Gymnastiksalen har fået vandskade (kloak vand), som foreløbig har
medført aflysninger til og med den 10. december. Der er ledig tid fredage,
lørdage og søndage. Hjælp venligst hinanden. Mødesalen er ikke til
aktiviteter på nuværende tidspunkt. Vi sender løbende orientering status
om gymnastiksalen.
Se julens åbningstider i de forskellige anlæg i FP. Husk at afmelde
træningstid der ikke benyttes i julen.
Kasper viste hvordan man let kunne bekræfte/afmelde bookinger i FP.
Normalt skal dette ske 4 uger før en skoleferie. I FP er det under
menupunktet booking, tryk dernæst – bekræft booking i ferier.
En forening har spurgt til om det er meningen at alle andre foreninger skal
kunne se ens regnskaber, oplysninger og kontaktoplysninger. Ja
folkeoplysningsloven siger, at foreningernes oplysninger skal være
tilgængelige for alle.
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Beskrivelse/Beslutning
Foreningernes kontaktpersoner skal oplyse en mail og mobil nr., men kan
undlade adresse, hvis denne ikke ønskes oplyst.
Stig lovede fra sidste møde at vende tilbage med om en overnatning må
koste 80 kr. Stig har undersøgt lidt og der er ingen der kender til de 80kr.
Stig undersøger nærmere, hvad prisen egentlig skal være. Der skal være
brandvagter med til disse overnatninger. Skolen må ikke tjene penge på
overnatninger, men tage det der skal til for eventuelle udgifter til
rengøring. Tjørnegård, Gentofte og Maglegårdsskolen bliver lige nu brugt
til overnatning.

7.3
7.4

Møder i Facilitetsudvalget
Møder i Underudvalgene

Næste møder: 15/3 2018 og 16/5 2018
Næste møder: ?

De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, når der er behov for det.
Grønne holder den 17. april, indendørs tænker 1. marts. Indendørs har
også nogle weekend udvalgsmøder den 27. november og 8. januar 2018

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