GENTOFTE KOMMUNE
Indendørsudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
21. april 2017
Referat
Tirsdag den 18. april 2017 kl. 17:00 - 19:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallen opholdsstue (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Indendørsudvalget
Kendte afbud: Copenhagen Towers, B1903, SIF tennis
Fremmødt: Aakanden GF, BTK, CSKK, Cheerleaders, Gentofte Contradance, Gentofte Budoklub, GIF, GIK, GSK, Gentofte Taekwondo, Gentofte
Tennis, GVH, GVI, Gentofte Volley, Gymnastikringen, HIK fodbold, HIK Håndbold, Karate-Do, LG Gymnastik, SIF fodbold, SIF badminton, SISU,
Skovshoved Trialtlon.
1.

Emne
Fordeling af sæson 2017-18
1.1

1.2
2.

Gennemgang af indkomne ansøgninger

Beskrivelse af principperne for
fordelingen
Foreningernes opgaver inden mødet
2.1 Forslag til løsninger af ”knaster”

Beskrivelse/Beslutning
Udsendt bilag: ”Indendørsudvalg
Ansøgninger sæson 17-18”

Udsendt bilag: ”Principper for
Indendørsudvalgets fordeling”

Christian pointerede, at det er det praktiske formål i aften, mens de
politiske formål skal tages i FAU. Alle foreninger har fået en mail med
fordelingen, men den er ikke endelig. Det er foreningernes egne
ansøgninger der er lagt ind i oversigten og alle tider kan komme i spil når
alle brikkerne skal falde på plads. Ud fra dagens møde udarbejdes der en
kompromis plan, som kommer ud sidst på ugen. Der er andre end
foreningerne der skal have tid, så dette kan også medføre justeringer.
Principperne blev vedtaget.

Foreninger gav følgende input til løsninger på mødet eller i efterfølgende
mail:
HALLER:
Der har været møde mellem HIKhånd, SISU, JBfutsal og Volley for at
forsøge at løse knasterne i hallerne.
SIFbad og Aakanden søger det samme i Ordruphallen Mandag kl. 17-19.
Hvis SIF får 2 timer GSP hal b, så er Ordruphallen løst ellers et andet sted
med mindst 4 badminton baner, men det skal være mandag pga. en
speciel træner de kun har denne dag.
HIKhånd har som et kompromis måtte søge 19-20.30 i Ordruphallen
mandag + torsdag. HIK kan ikke lægge tiden senere. Der er derfor reelt 3
foreninger der søger denne tid. Aakanden, SIFbad og HIKhånd. HIK har
taget ledigt tid i Ordruphallen om mandagen. SIFbad hvis der var ledige
tider på Skovgård ville problemet ikke være der. En mindre hal eller sal
kan bruges men der skal være mindst 4 badmintonbaner.
HIKhånd om Ordruphallen: Hvor fastlås er borgertiden om onsdagen!
Antallet borger timer er fastlåste. Der skal bare findes 2 dage om ugen på
hverdage. Einar skal undersøge om der kunne trænes fra foreningerne i de
tider borgerne ikke har booket.
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Soranerne og GRK lørdag i rulleskøjtehallen: aftalte at Soranerene bruger
lørdage kl. 14-16 fra efterårsferien til påskeferien.
GIK atletik og GRK torsdage - de kan sagtens blive enige:
Oliver GRK ringede og fortalte at de netop denne dag har hold 17001845+1845-20+2015-22 der træner hele året og har gjort det længe. GIK
holder fast på torsdag kl. 19-20 evt. 17-18, da de får tirsdag et andet
sted? GRK kan afgive 1 time indtil 1830 alle andre dage. Gentofte
idrætsklub søgt 1 time om torsdagen i rulleskøjtehallen. GIK er fleksible.
Ikke for sent, da det er små børn. Ok med små haller/sale. GIK kan få
NYHA sal A torsdag kl. 18-20.
GVH trækker sig fra fredag i Bakkegårdshallen. GVI ønsker fredag kl.16-18
og vil hellere have denne tid end fredagen på Munkegårdsskolen.
GVH og GVI lørdag i Bakkegårdshallen: GVH får tiden fra 9-12 og GVI kl.
12-13, samt fredag.
LG og CC i KH hal 2 søndag. SG bliver åbnet om søndagen næste sæson
og CC får tiden her i stedet for.
HIK fodbold onsdag og torsdag på CIS: De kan godt rykke det til
Rygaardhallen. Der må kun spilles op til lilleput. Hvis det kunne hjælpe.
Knast med GTK.
Hockey spurgte til et par weekendsamlinger lørdag i Bakkegårdshallen.
Fordeles senere i weekendudvalget og andre foreninger bliver aflyst de få
gange de er samlinger.
GTK har efterfølgende skrevet og spurgt om mulighederne for lidt flere
timer i streg. Det er vanskeligt i hallerne og foreningen må se efter mulige
løsninger i forslaget.
Der skal findes plads til aktiviteter i CIS hallen, til de beboere der kommer
her fra juni måned.
SMÅ HALLER:
GIOF og SGFC torsdag kl. 19-2030 i SG hallen: har talt med SGFC og
aftalt brugen onsdag og torsdag i gym og hal.
CC har ansøgt SG hallen lørdage kl. 10-17, men står ikke i skemaet kl. 1314? De har ikke søgt om denne time i Foreningsportalen.
CC har fremsendt ønske om på søndag i SG Hal fra 10-17. Det blev aftalt,
at den får CC i stedet for KH hal 2.
SIF fodbold Pernille mener de har søgt SG hal tirsdag og torsdag. Men de
står ikke i oversigten? SIF har ikke søgt SG disse dage, men har søgt
Skovshoved.
CC og SIF tennis lørdag i SG hallen: CC tager kontakt til SIFtennis om
denne tid og håber på sammen at kunne finde en løsning inden næste
møde d. 25/4
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HIK fodbold har ansøgt Hellerup skole om torsdagen - hele dagen, men
står ikke på listen? Det er en fejl de ikke er kommet på listen, de har
ansøgt tiden og den ligge i Foreningsportalen.
Sporty har ansøgt en tid kl. 20-22 on, to el ti i HE hal.
HIK fodbold oplyser at Gersonshallen fremgår af fordelingen selvom de
koordinere med Hellerup Fritidscenter/Gadeteamet og kun får en del af
tiden. I denne sæson endte denne koordinering med at HIKfob havde man
17-22, ti 17-19, on 17-1930 og fr 1630-19, samt lø+sø 9-17 til stævner.
SALE:
Budo har søgt torsdag kl. 19.30-21.00 i KH sal 3 og har fået en
bekræftelse. Men de står ikke i oversigten? Det er en fejl de ikke er
kommet på listen, de har ansøgt tiden og den ligge i Foreningsportalen.
CSKK miniputter og Kaptajn J. lørdag kl. 9-10 i KH gym: KAPT kan ikke
flyttes og CSKK får sal 3 om lørdagen 9-11. Gym er ledig kl. 10-11
BTK Kildeskoven og LG aftalte at Kildeskoven får tirsdag 15.30-23 i sal 1
og LG får torsdag indtil kl. 21.30.
Torsdag i sal 3 aftalte LG, TEAK og GYMR at: GYMR sommeryoga kan flytte
til drengesal 17.30-20.30, så er de kun 2 foreninger tilbage.
Der blev ikke fundet nogen løsning på en placering af TEAK ti+to. De har
også har ansøgt TJ og har i denne sæson været på NYHA, som ikke ligger
så godt for dem. Efter mødet blev mulighederne på KP drøftet med LG.
TEAK oplyste at de har brug for en sal og depotplads til et antal måtter på
1 x 1 m. LG oplyste at de hellere afgav KP end KH tider. Foreningerne har
skrevet sammen og er opfordret til at se se på en mulig løsning til på
tirsdag.
Lørdag i KH hal 2 GSK og LG aftalte at KG får hal 2 og GSK får garderoben
eller gymnastiksalen som er blevet ledig.
LG og SRO mandag i KPpigesal: aftalt at SR får Pisalen.
SISU og LG tirsdag i KPpigesal: LG trækker sig så SISU får tiden.
CSKK om onsdagen kl.18-19 i sal 1 med BTK eller sal 3 med BUDO: BTK
og BUDO vil ikke afgive deres tid. Der er en handicappet der trænes
specielt. CSKK ønsker bare et lokale og forsøges placeret i garderoben.
Hvis de får garderoben behøves ikke sal 1 og sal 3.
LG lørdag i KH sal 3: LG vil gerne trække sig fra kl.9-13. CSKK får kl. 9-11
og BUDO kl. 11-13
CC ønsker SG Tum (sal) mandag fra 16.30-20. (Tiden er ledig. Der er ved
en fejl ikke tidligere blevet søgt denne tid.)
GIOF ønsker søndag kl. 10-12 på SKG i gym + tumlesal
LG trækker sig fra KH sal3 om torsdagen kl. 19.30-21.
LG og Børneteater Akademiet Harlekin ønsker GERS salen torsdag kl. 1719. Der blev ikke drøftet en løsning, da Harlekin ikke deltog i mødet.
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HIKten og Gentofte Selvforsvar ønsker samme tid i salen på
Hartmannsvej. Der blev ikke drøftet en løsning, da ingen af foreningerne
var til stede.
HIKfod og HIKhånd søger samme tid i Maglegårdshallen salen.
Foreningerne må selv løse dette internt i HIK.
SIF ten og FOF har søgt samme tid i Multisal 1 i ORHA. Der blev ikke
drøftet en løsning, da ingen af foreningerne var til stede. SIFtennis har
ansøgt multisal 1 i ORHA mange dage, hvilket må være en fejl da man
ikke kan spille minitennis her?
Faino og ORbib har søgt samme tid i Multisal 2 i ORHA. Der blev ikke
drøftet en løsning, da ingen af ansøgerne var til stede.
Karate-do kan ikke komme i kontakt med SIF Tennis ang. mandag onsdag
og fredag. SIFtennis har ansøgt multisal 1 i ORHA mange dage, hvilket må
være en fejl da man ikke kan spille minitennis her?
SKH tri har søgt tirsdag og torsdag i garderoben og håber der bliver taget
hensyn til dette ønske, når garderoben fordeles.
Copenhagen Alpine Racing Club har slet ikke givet lyd fra sig, omkring den
tid de plejer at have i DYHA mandag aften. Der er lagt telefonbesked hos
foreningen.
Capoera Sul de Bahia har ansøgt lørdag kl.10-14 i salen i Gersonshallen,
men står ikke i oversigten.
TIDER TIL STYRKETRÆNING:
I Kildeskovshallen er styrrummene - Sal 2 og garderoben - forbeholdt til
styrketræning for foreningerne der træner her. På Gentofte Sportspark er
styrrummet forbeholdt til styrketræning for foreningerne der træner her.
Fordelingen af disse lokaler og køb af adgangsbrikker, sker når de andre
fordelinger er på plads.
WEEKENDTIDER TIL KAMPE OG STÆVNER:
Samtidigt med at træningstiderne forhåbentlig fastlægges på tirsdag den
25/4, fordeles tiderne til enkeltstående weekend arrangementer.
Resten at weekendtiderne fordeles i et underudvalg i maj måned, hvor
primært foreninger der er ”storforbrugere” i weekenderne skal deltage,
andre er velkomne til at deltage.

3.

Indkomne punkter fra Foreningerne
3.1

Rengøring af lokaler i Indendørsudvalgets område

GVH Bakkegårdshallen er glat, støvet og der er skrald, når de overtager
den efter GFO. Der arbejder på en løsning med skolen.
HIKfod Gersonshallen er spejlglat. Hvis der stod svaber kunne de køre
gulvet over. Maglegård og Hellerup skole er helt fine.
CC ønsker flere og større skraldespande og gerne koste, så de kan køre
gulvet over.
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GYMR Det ville være en god ting med svaberne i Dyssegårdshallen, så de
kunne køre gulvet over.
GRK Rulleskøjtehallen er der sand og støv ind på banen og gulvet bliver
ikke vasket i vinterhalvåret pga. risiko for at det fryser i den u opvarmede
hal.
Karate-do - skolerne sviner meget i Ordruphallen og foreningen bruger en
svaber inden de starter.
Aakanden super rengøring i Ordruphallen og der er svaber, hvis der er
brug for det. Måske er det belægningen.
Ingen

3.2 Andre emner?
Meddelelser
4.1 Fra formand/næstformand

4.2
4.3

Fra foreningerne
Møder i Indendørsudvalget

Einar gennemgik skolernes overordnede kalender med ferier osv. for den
nye sæson – vedlægges referatet.
Facilitetsudvalgets sæson starter officielt den 14. august 2017 og slutter
den 24. juni 2018. Tider før og efter denne sæson er sommertider, som
skal ansøges særskilt.
Der kan være lidt forskel på de enkelte anlæg. Bl.a. holder KH lukket den
14. august pga. temadag og åbner først den 15. august 2017 og nogle
skole åbner først den 17. august 2017 og lukker den 18. juni 2018.
Når alt er booket og tildelt i Foreningsportalen, kan foreningerne se alle
perioder, helligdage og lukkedage her.
Foreninger der har søgt tid i skoletiden, får svar når skolefordelingen er
færdig.
Ingen
Næste møde afholdes tirsdag den 25.
april 2017 kl. 17:00-19:00

Vær opmærksom på, at sætte ekstra tid af, da deadline nok ikke bliver
kl.19

Med venlig hilsen
Christian Peytz (formand for Indendørsudvalget)
Heidi Petersen og Jim Dane (sekretariat for Indendørsudvalget)
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