GENTOFTE KOMMUNE
Indendørssudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
9. maj 2018
Referat
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17:00 - 19:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallens mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Indendørsudvalget
Kendte afbud: CSKK, Cricketklubben Soranerne, Gentofte Contradance, HIK tennis, SIF badminton, Skovshoved Roklub, Skovshoved Triatlon Klub
Fremmødt: Aakanden GF, Copenhagen Cheerleaders, Gentofte Budo Klub, Gentofte Rulleskøjte Klub, Gentofte Teakwondo Klub, GTK, GVI,
Gentofte Volley, Gentofte Fodbold Akademi, Gymnastikringen, HIK fodbold, HIK håndbold, JB futsal, Karate Do, LG gymnastik
1.

Emne
Fordeling af sæson 2018-19
1.1

Diskussion og forhandling af forslag til
fordelingen

Beskrivelse/Beslutning
Udkast til fordeling er fremsendt inden mødet.
LG står på i sal 3 om søndagen – det behøver de ikke. Sal 1 om torsdagen
trak LG sig og starter kl. 15.30?
LG hvis mulig vil gerne flytte fra KP til sal 1 i KH om fredagen.
Tirsdagen i sal 3 17-19 konflikter med Kildeskovshallen fysioterapi.
Tirsdage er vigtige for LG fordi de har hold i mange lokaler. Ledelsen tager
beslutningen om at LG får tiden. Kan godt afgive onsdags tiden til
fysioterapien, hvis det er nødvendigt. Ellers kan garderoben være en
mulighed for dem måske.
HIK fodbold har ikke fået nyt i forholde til sidste sæson. HIK må bestemme
hvilke dag, GFA skal være på Hellerup skole. HIK kan afgive 1 time 17-18
tirsdag og onsdag. Ledelsen SKAL have enten tirsdag eller torsdag der skal
have 1,5 time på Hellerup skole.
GFA tager på Hellerup skole 16.30-17.30 om tirsdagen og tiden kan gå fra
kl.17.30-….HIK dropper tirsdagen, men vil så have Gersonshallen til kl.20.
Ledelsen kigger nærmere og vender tilbage.
GFA får tirsdagen med fra 17-18. HIK har brug for tirsdag på GHG eller
anden stor hal 17-18. 17.30-18.30 GFA og HIK får tirsdag GHG fra
kl.18.30-19.30.
Gentofte tennis klub – har et Microbørnehold Rygaard om tirsdagen
konflikter med GFA futsal. GFA udfordring er at de skal finde plads til 144
personer. Bedste bud er fra kl.16-17 til tennisklubben og 17-18 til GFA.
Tennis kan sagtens bruge andre haller, men det skal være i tidsrummet
16-18. Hvis Hellerup kan bruges om fredagen, tager tennisklubben imod.
Åkanden kan godt afgive fredagen på…, men kun hvis det er nødvendigt.
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Beskrivelse/Beslutning
SIF fodbold og Cheerleaders tirsdage og torsdage konflikter. Det hold om
tirsdagen fra 17-19 kan rykke til tumlesalen, men absolut ikke optimalt.
Skovshoved får Skovgårdshallen tirsdag fra 17-19. Forslag blev fundet på
mødet.
SIF og Cheerleaders taler sammen om søndagen og sender deres løsning
til Kildeskovshallen.
Cheerleaders konflikter Skovgårdshallen med SIF fodbold. Forslag blev
fundet på mødet.
Gentofte Budo – sal 3 om onsdagen fra 18-19 har Budo opbygget et
børnehold – den kan de beholde. CSKK afgiver tiden. CSKK har et
handicaphold og de kommer før i fordelingen. Budo kan tilbyde mandagen
17-20. Det bliver ikke nødvendigt.
GVH torsdagen i Bakkegårdshallen konfliktede med Gentofte Hockey,
19.30-23, men GHV skal kun bruge den fra 17-19.30 så Hockey kunne få
den, hvis de vil. Hockey tager imod tiden.
Gymnastikringen kunne godt tænke sig sal 3 om fredagen fra kl.9-10. Hvis
skoler og andre ikke skal bruge den.

2.

Forhåndsgodkendelse af arrangement
sæson 2019-2020
2.1
2.2

3.
4.

Indkomne punkter fra foreningerne
Meddelelser
4.1 Fra formand/sekretariatet

Johannes fra Hellerup Fægteklub vil
afholde EM til veteraner i fægtning i
Gentoftehallen den 20-24. Maj 2020
Hellerup fægte klub vil afholde cadet
cirket Gentofte hallen den 30. november 2. december 2019

Vedtaget. Fægteklubben får stævnet.

Vedtaget. Fægteklubben får stævnet. HIK håndbold oplyste at det er et
dårligt tidspunkt i deres turneringssæson, men at de godt kan være med
til at planlægge sig ud af det.
Ingen indkomne punkter.
Fysioterapien vil gerne renovere sal 2 og bytte rundt på maskinerne.
Kildeskovshallen og Jim vil gerne nedsætte et brugerudvalg. Håndbold,
Gentofte Tennis og Volley vil gerne deltage. Jim indkalder til møde.
Formanden opfordrede til at man mailede til Kildeskovshallen med de små
dagligdags ting og kun bragte de store ting op i Indendørsudvalget.
Hvis Facilitetsudvalgets Strategiprojekt ved Robert Mikelsons igangsættes
så vil der formentlig bliver indkaldt til møde i Indendørsudvalget om dette.
Ellers forventes der ikke møder i Indendørsudvalget før næste års
fordeling.
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4.2

Fra foreningerne

Beskrivelse/Beslutning
Ledelsen oplyste at der er et udvalg som kigger på styrketrænings lokaler.
Foreningerne der har ansøgt vil blive inddraget i denne fordeling.
LG har behov for at vide dato for deres opvisning og sæson afslutninger
inden sommeren. De har bare brug for en uge. LG motiverede deres ønske
for deres ansøgning hertil. Denne fordeling foregår i weekendudvalget.
Cheerleaders ønskede sig nogle skraldespande på Skovgårdsskolen. De
har behov for at tale med Skovgård om at kunne komme ind på
helligdage. Skovgårdsskolen er ikke en selvbetjeningshal og kan desværre
ikke få lov til selv bare at lukke sig ind. Vi arbejder på at få helligdage
med, men det bliver ikke foreløbigt.

4.3

Møder i Indendørsudvalget

Mødet for weekendudvalg blev fastlagt til den 22. maj kl. 17-19, hvor
udvalget fordeler alle ønskerne til stævne- og kamptider. Dette er en
balance mellem eliteforeningernes kampe i forhold til forbundenes
terminer og andre foreningers ønsker om at kunne afvikle deres års
opvisninger mv. På mødet aftalte man at Weekendudvalget består af HIK
håndbold, Gentofte Volley, SISU, JB futsal, GFA og LG gymnastik.
Sekretariatet indkalder til dette møde.

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