GENTOFTE KOMMUNE
Indendørssudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
version 25. april 2018
Referat
Mandag den 16. april 2018 kl. 17:00 - 19:00
Mødet afholdt: Kildeskovshallens mødesal (benyt indgang F)
Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Indendørsudvalget
Kendte afbud: SIF badminton, Skovshoved TRI, HIK Tennis
Fremmødt: BTK, Capoeira Sul da Bahia, Criketklubben Soranerne, Gentofte Contradance, GFA, GIF, Gentofte Rulleskøjte Klub, Gentofte
Taekwondo Klub, GVH, GVI, Gentofte Volley, HIK fodbold, HIK håndbold, JB futsal, Karate Do, LG gymnastik, SIF fodbold, SISU, Skovshoved Roklub
1.

Emne
Fordeling af sæson 2018-19
1.1

Gennemgang af indkomne ansøgninger

Beskrivelse/Beslutning
Bilag er udsendt.

Formanden laver nogle decentrale møder mellem de store klubber inden
næste møde tirsdag den 8. maj. Der er søgt væsentlig mere tid end der er.
Vi kommer måske til at se på medlemstal, hold og fordelingsprincipperne
denne gang.
Et flertal mangler at udfylde skemaet ”indendørs boldspil – supplerende
oplysninger” og det fremgår af nedenstående hvem som mangler. Det er
for at imødekomme bedst muligt alles ønske. Deadline for aflevering var
den 20. april.
Dem som mangler at udfylde skemaet:

1.2

Gældende principperne for fordelingen

Bilag – link fra GK hj Principperne står
under tirsdag den 16. maj 2017
”Indendørsudvalg fordelingsprincipper”

Boldklubben 1903
Copenhagen Cheerleaders
Cricketklubben Soranerne
Gentofte Hockey
GIOF
Gentofte Idræts Klub
Gentofte Tennis Klub
Gentofte Volley
Gymnastikringen
HIK tennis
LG Gymnastik
SIF badminton
SIF fodbold
Det er de samme principper fra 13. april 2017 som FAU godkendte, som er
gældende. Dokumentet sendes med referatet. Skal principperne laves om,
bliver det til næste sæson.
Flere foreninger ville gerne have at, det i sidste ende skulle være
formanden og sekretariatet, der tog det sidste ord i fordelingen, fordi det
kan være svært at få det til at gå op og skal indstille til at der er behov for
et møde mellem nogle foreninger.
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2.

Emne
Foreningernes opgaver inden mødet
2.1 Forslag til løsninger af ”knaster” (de er
markeret med rødt)

Beskrivelse/Beslutning
Oversigt er udsendt.

Gentofte Selvforsvarsklub – rykker tiden om fredagen til kl.16 i
gymnastiksalen på Hartmanns vej og torsdagen til kl.18, så konflikten
mellem HIK tennis er løst.
LG og CSKK trækker sig tirsdage i KH sal 1, så BTK kan få tiden kl.16-23.
LG havde søgt kl.8-15 i KH sal 1 lørdage, men kan rykke tiden til kl.8-13.
GSK flytter til garderoben kl.9-10, så det er Senzala ledelsen skal prøve at
få tid til. Det kan de godt få løst.
LG trækker sig så Taekwondo får søndage i KH sal 3 –kl. 10-12
Taekwondo.
LG og Sul da Bahia konflikter tirsdage og torsdage i Gersonshallen
bevægelsessal. Sul da Bahia har brug for tirsdags og torsdags tiderne. LG
vil helst ikke af med tiden. LG vil hellere afgive tid på Kildegård end
Gersonshallen. Forslag fra LG, som er accepteret af Sul da Bahia, er at de
deler tiden tirsdag og torsdage, så LG har tidligt tirsdag kl.17-19, derefter
Sul da Bahia kl.19-22.00. Sul da Bahia starter så tidligt torsdag og LG lige
bagefter.
Gentofte Skiklub ville være kede af at miste mandage på Kildegård, da de
ikke har så mange tider. Gymnastikringen trækker sig, så de er der fra
kl.16-18 og Skiklubben kan få tiden kl.18-20.
LG får tiden fra kl.18.30-21 tirsdage i drengesalen og Gymnastiksringen er
der fra kl.16-18.30.
LG og Skovshoved Roklub skulle finde ud af konflikten på Kildegård
mandage i pigesalen. Skovshoved får tiden.
LG og SISU skulle finde ud af lørdage på Kildegård i pigesalen. SISU
trækker sig først, hvis de får tid andet sted. Kan dog sige tid fra kl.9-13.30
LG vil meget gerne have tiden, hvis SISU finder andet sted. LG trækker sig
så, SISU får tiden som udgangspunkt. HIK fodbold og HIK håndbold skal
finde ud af lørdage og søndage i salen i Maglegårdshallen. Vi afventer svar.

3.

Indkomne punkter fra foreningerne

Emner der ønskes behandlet på
Indendørsudvalgets møde skal fremsendes

Formanden understregede, at ingen tider er godkendt endnu. Et samlet
forslag skal behandles i Indendørsudvalget den 8. maj. Endelig godkendes
i FAU den 16. maj. Når disse tider er plads, fordeler indendørsudvalget
enkelt stående arrangementer for sæsonen.
Ingen indkomne punkter.
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Emne

Beskrivelse/Beslutning
på mail til sekretæren på
Kildeskovshallen@gentofte.dk senest
fredag den 13. april 2018

4.

Meddelelser
4.1 Fra formand/sekretariatet
4.2 Fra foreningerne

LG spurgte til om klubrum 456 kunne tages i brug som lokale til
foreningernes aktiviteter? LG kan kontakte Lars Norring om et evt.
brugerudvalgsmøde og planerne for disse rum.
GFA spurgte til hvornår kan vi tale om de usagte regler, såsom når en
forening ikke bruger tiden. Formanden svarede, at vi skal se på det system
hvor trænerne løbende selv kan afmelde tider og så ville vi kunne få flere
ledige tider. IDAN undersøgelsen viste, at der var flere ledige tider.
Formanden svarede, hvis lokalet var tomt, så havde han havde taget
chancen.
SISU havde et forslag, om at man skulle skrive max 2 gange til den
pågældende klub og hvis der ingen reaktion var, så skulle ledelsen frigive
tiden til andre.

4.3

Møder i Indendørsudvalget

Opvisninger og andre større arrangementer bør ligge før/efter
turneringssæsonen, så foreningerne ikke bliver aflyst så meget pga. disse.
Bliver tirsdag den 8 maj kl.17-19. Dagsorden kommer snarest. Forslaget til
fordeling kommer i den ”gamle” version.

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