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

27. marts 2019
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU)
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17:30 - 20:00
Mødet afholdes: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd for underudvalgene og gæster
Kendte afbud: B1903, Contradance, Aakanden GF, Gentofte Budoklub
Fremmødt: Hellerup Dameroklub, Bordtennisklubben BTK, CSKK, Soranerne, Gentofte Fodbold Akademi, Gentofte Fodboldklub, Gentofte Hockey
Klub, GIK, Gentofte Løbeklub, Gentofte Petanque Club, Gentofte Rulleskøjte Klub, Gentofte Stars, GSK, Gentofte Taekwondo Klub, Gentofte
Tennisklub, GVH, Gentofte Volley, Gymnastikringen, Hellerup Sejlklub, HIK fodbold, HIK håndbold, Jægersborg Fodbold, JB Futsal, Kajakklubben
NOVA, LG Gymnastik, SISU, Skovshoved Triatlon, SUG, Copenhagen Cheerleaders.
1.

Emne
Godkendelse af referatet fra sidste
møde den 11/9 2018

Beskrivelse/Beslutning
Link til referat

Det er fra den 27/11 og ikke den 11/9.
Gentofte Atletik nævnte at deres mail her ikke var kommet med i referatet
og ønskede mailen noteret i godkendelse af referat.
”Jeg var selv tilstede ved mødet om må lige nævne, at jeg er overrasket
over, at den omfattende snak om fodboldsklubbernes omgåelse af reglerne
vedr. adgang til indendørsarealerne (i form af også at etablere sig som
futsal-klub) ikke er nævnt med et ord i referatet. Som atletikklub er vi
også sidst i køen, når det kommer til adgang til indendørsarealerne hvilket vi accepterer - men vi anser det selvfølgelig for et stort problem, at
fodboldklubberne snyder sig til bedre forhold end os andre, og jeg synes
da som minimum, at debatten skal føres til referat...”

2.

Facilitetsudvalgets sæson 2019-20

2.1

Revision af Indendørsudvalgets
principper.

Sidste frist for ansøgnings om lokaler og baner for sæson 2019-20 er den
15/3. Lige nu har 85 foreninger ansøgt tider og 35 af dem som søgte i
sidste sæson mangler. Sekretariatet laver en rykkeprocedure efter sidste
frist.
Bilag: ”Principper for Indendørsudvalgets
fordeling revision primo 2019 forslag til
Facilitetsudvalget”

Facilitetudvalget gennemgik indendørsudvalget forslag.
Jægersborg fodbold kommenterede forslaget ud fra foreningens
fremsendte mail til dagsordenen. Jægersborg fodbold accepterede
forslaget for den kommende sæson og ville drøfte deres eventuelle
ændringer med indendørsudvalget.
Tidperiode for Formandsvalg i underudvalg blev drøftet på sidste møde og
forretningsorden bliver revideret på første møde i efteråret, således at
formanden er valgt for 2 år i alle udvalgene.
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Beskrivelse/Beslutning
Formanden for indendørs fik ros af flere foreninger. Han er loyal og gør det
rigtigt godt.
Facilitetsudvalget godkendte indendørsudvalget principper til brug for den
kommende sæson.

2.2

Status på Græs- Vand- og Is udvalgets
principper.

Bilag: Alle har fået vandudvalget nye +
”gamle” principper tilsendt.

Vandudvalg: facilitetsudvalget godkendte de nye principper for
vandudvalget.
Græsudvalg: arbejder med principper og der bliver indkaldt til et møde i
græsudvalget for at drøfte disse.
Isudvalg: udvalget har nogle principper og de to foreninger klarer
fordelingen mellem sig.

3.

Fritidsafdelingen orienterer om

Se vedlagte bilag: FAU-møde 14.03.2019fritidsafdelingen orientere om.

Stig Eiberg Leder af Fritidsafdelingen deltager i mødet og orienterer om
aktuelle emner.

3.1

Aktiviteter for selvorganiserede og
aktiviteter foreningerne laver for IKKE
medlemmer

Ifølge Folkeoplysningsloven paragraf 3 må foreningerne alene lave
aktiviteter, som vedrører deres formål og har med medlemmerne at gøre.
Samtidig må foreningerne ikke lave kommercielle aktiviteter. Stævner eller
lignende er tilladte, men en evt. indtægt skal gå til klubbens formål. Da
mange af foreningerne i Gentofte kommuner lønner deres trænere, vil der
altid være et skøn ift., hvad der er kommercielt og hvad der ikke er. Det
væsentlige er at en forenings hovedaktivitet skal være det folkeoplysende
og for medlemmer.

3.2

Foreningsfitness i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er ved at hjælpe en gruppe borgere med at starte en
fitness forening op i Gentofte Sportspark og især for ældre. Der arbejdes
på at lave aktiviteter i de lokaler kommunen har. Hvis foreningerne har
lignende ideer til dette kan de skrive til fritid@gentofte.dk

3.3

Foreningslederakademi i Gentofte
Kommune

Dette akademi gennemføres normalt hvert andet år, men i 2018 måtte vi
for første gang aflyse pga. manglende tilmeldinger. Er der interesse hos
Foreningerne for at kommunen fortsætter med at udbyde det?
Ja tak, med at kommunen fortsætter med dette tilbud. Det blev nævnet at
efteråret er et godt tidspunkt at begynde. Er der noget specifikt foreningen
ønsker at få med, skal det skrives i mailen til kommunen.

3.4

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Status lige nu er at efter kommunen fik bevillingen, kom der en indsigelse
fra Natur & Fred styrelsen. Svømmehallen er pt. udsat 6 måneder. Vi
afventer nu høringssvar.

3.5

Ideer til oplægsholdere/gæster på
kommende FAU møder

Stig vil præsentere forskellige emner, som kunne drøftes på et kommende
møde i FAU:
- Frivillig strategi i Foreningerne – som middel til at tiltrække flere
frivillige. Se historie her
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- Digital løsning op til Generalforsamlingen – Hvordan man kan få flere
medlemmer til at deltage i Foreningernes generalforsamlinger.
- Kommunen vil helst have foreningerne til at komme med ideer til disse
gæster, i stedet for de skal finde nogle. Så send nogle ideer til forslag, så
skriv til fritid@gentofte.dk

3.6

Andre aktuelle emner

Ungekonsulenter. Kommunen betaler en del af dette. Skriv til
fritid@gentofte.dk, hvis det er interessant for foreningen.
Gentofte Stars har erfaring med dette og det handler både om fastholdelse
og at prioritere. Man skal have en plan med de unge og det anbefales også
at de unge har en at sparre med.
Stig orienterede bl.a. om Puljer, Hackaton og DM i rekruttering af borgere
med handicap. Se power point på dem alle her.
Stig opfordrede de 37 foreninger, der ikke har husket at søge om
medlemstilskud inden fristen, om at få søgt hurtigst muligt.

4.

Indkomne punkter fra Foreningerne
4.1
4.2

5.

Sidste frist mandag den 11. marts 2019

?
?

Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på Kildeskovshallen@gentofte.dk
Ingen.
Ingen.

Meddelelser
5.1

Fra formand/næstformand

Ingen.

5.2

Fra sekretariatet

Alle foreninger har fået en mail fra kommunen om Aktiv Sommer nu.
Husk at melde tilbage til fritid om foreningen vil være med. Frist er den
22. marts. Tid i lokalerne til Aktiv ferie bookes først og GKI sekretariatet
vil prøve at finde andre lokaler til de foreninger, som ikke er med i Aktiv
ferie.

5.3

Møder i Facilitetsudvalget

Næste møde: 13. maj 2019

5.4

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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