GENTOFTE KOMMUNE
Græsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat:
Gentoftesportspark@gentofte.dk
Gentofte Sportspark. Oktober 2018 – dato for udsendelsen 14.11-2018
Dagsorden
Mandag den 19.november 2018 kl. 17.00 – 19.00
Mødet afholdt: Ja
Indbudte: 2900 United; Aakanden GF; Copenhagen Creatures Copenhagen; Towers; Cricketklubben Soranerne; FC Græsrødderne; Gentofte
fodboldklub; Gentofte Hockeyklub; Gentofte idrætsklub; Gentofte løbeklub; Gentofte Motionsklub; Gentofte Petanqueklub; Gentofte Rugby klub;
Gentofte Vangede Idrætsforening; GFA fodbold; HIK fodbold; Jægersborg boldklub; JB fodbold; MOT (Mænd over tredive); SIF fodbold; Skovshoved
Triatlon Klub;
Kendte afbud: Cricketklubben Soranerne; Gentofte Motionsklub; Gentofte Petanque klub; Gentofte Rugby klub; HIK fodbold
Fremmødt: Copenhagen Towers; FC Græsrødderne; Gentofte fodbold klub; Gentofte Idræts klub; GFA ; Jægersborg boldklub; Skovshoved triatlon
klub; Gentofte hockey klub; GVI(Gentofte Vangede Idrætsforening);

1.

Emne
Opvisningsbanen(K4)

2.

Er der brug for et weekendudvalg

2.1 HIK Kunstbane 1

Forslag/orientering/drøftes
Banen skal bruges til kampe og til
stævner, hvor der er mange
tilskuere.
Enkelt træning skal kunne rykkes
hvis der er et behov for at afvikle
en vigtig kamp.
Der skal defineres forskellen på
weekenden og dagligdagen.
Der skal arbejdes med måden, at
tale sammen på, så det meste kan
løses internt imellem klubberne.
De weekender der ikke er planlagt
kampe og ikke bliver spillet eller
trænet, kan man lægge
arrangementer/turnering.
Der er klubber som skal tilgodeses
i forholdet til niveau.
Det er ikke nødvendigt at nedsætte
et weekendudvalg.
Fodnote: Tast det aktuelle ind i FP,
så man kan se hvilke kampe der
spilles.
Den skal selvfølgelig tælles med.
primært i vintertid (i de lyse timer)

Beskrivelse/Beslutning
Klubberne skal drøfte råderetten over banen + prioriteringsrækkefølgen
omkring kampe. (Har nogle klubber mere ret end andre)

HIK K1 (den uden lys) er ikke regnet med i en vinterfordeling. Skal den
fremover regnes med i weekend fordeling. ca. 6 t pr dag
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3.

Towers tider

Giv folk en uge til at byde ind.
Husk det kun er i perioden hvor
Towers ikke har brug for tiden.

Towers tider som ikke bruges i vinterhalvåret, skal det varetages af GSP
administration eller vil klubberne fordele mellem sig og give kontoret
besked

4.

Tildelt tid i foreningsportalen(FP)

Når tiderne er tildelt skal i efterfølgende ind i Forenings portalen og
acceptere tiderne. Derefter skal i ind og lægge de hold på der skal spille og
så afmelde de tider i ikke bruger.

5.

Pris på målparkering ved opvisningsbanen

6.

Åbning af græsbaner ændres

7.

Orientering om kunstbaner

Orientering om de forskellige trin i
FP.
Vi sender en bruger vejledning ud
med referatet.
Sportsparken vil lave en workshop
omkring brugen af FP. (Dato vil
følge senere)
200.000 koster det at etablere et
område til at sætte mål ud for
sikkerhed zonen. De fremmødte
syntes at sportsparken skal gå
videre med at etablere det. HIK
skal tages i ed.
Orientering. Mads siger vi skal
være obs. på alle de kampe der
skal afvikles kan spilles. Evt.
træning kan aflyses/rykkes hvis
banerne skal skånes
GSP orienterede om udskiftningen
af kunstbanerne.

8.

Ønske fra Claus

Grundet de seneste par års ændringer i vejret, vil græsbaner fremover
rykkes til først at åbne 15 april.

Status på renovering af kunstbanerne i GVI – HIK – B1903

Arrangement 31 maj/1 juni som
Arrangement 31 maj/1 juni 2019
Claus gerne vil have en mulighed
for at holde er et stor arrangement
og vil høre om de andre klubberne
kan give tilladelse til at han dribler
videre med det. De fremmødte
syntes det var en god ide.

Med venlig hilsen
Claus Jørgensen (formand for græsudvalget)
Gentofte Sportspark (sekretariat for græsudvalget)
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