GENTOFTE KOMMUNE
GENTOFTE SPORTSPARK
Sekretariatet

1. november 2018
Referat - Isudvalg
Torsdag 1/11 2018 kl. 16.00
Mødet afholdes: Gentofte Sportspark’s kontor
Deltagere: GKF – Natasha Goldbeck. GS – Lars Hummelmose og GCC – Asmus Jørgensen. Lars Norring, Tom Sørensen og Eva Ørndrup.
Afbud: Jesper Hartmann og Pernille Lohmann
Emne
1.
Godkendelse af referat
1.1
2.

Godkendt?

Ja godkendt

Enkeltstående bookinger/aktivitetskalender
2.1
Godkende aktivitetskalenderen/arrangementer
Hvilke arrangementer/datoer forventes at
afholdes?

2.2

Sæson kalenderen - åbningstider
Uge 7+42 aktiv vinter/efterår, jul osv

3.

4.

Ombygning i Ishal
3.1
Præsentation af godkendt byggeplan og
information

Dele-is og IsDisco/skøjteudlejning

Gentofte Sportspark
Ved Stadion 10
2820 Gentofte
Telefon 39 65 41 42
sportspark@gentofte.dk
www.gentoftesportspark.dk

Der er afholdt en del møder med
klubberne løbende.

Stars har ingen stævner/cups efter nytår.
Skal lige lande isfordelingen 24/11 – hvor
Stars har cup. Gøres over mail.
Vi prøver lige at lande aktivitetskalenderen
og bookingen helt pr. mail.
Sendt til Stars og GKF. Og aftalt ændringer
af offentlig løb’s ændringer, kun i Ishal1 –
klubberne fordeler tiden i Ishal2. – Meldes
pr. mail og koordineres.
Der er lidt dvale i projektet og de mangler at
komme til enighed.
Afklaring skulle foregå i næste uge og de har
indtil nytår at lande en aftale omkring bygge
projektet.
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4.1

Status og ønske om Dele isen i ishal1 med net GS - GFO projekt torsdage, kommer det i
gang?
Andre ønsker?

4.2

Bedre løsning med aflevering af skøjter
aflevering fra offentligt – når IsDisco går igang Hvordan kan det løses bedre?

Aflevering i Ishal2? Et bur til aflevering?

5.

Gratis kommunal faciliteter, hvordan
5.1
Hvornår er kommunens faciliteter, is og
bemanding gratis

6.

Eventuelt
6.1

Foreningsportalen – godt/skidt og spørgsmål

Stig’s skriv – at der er kun gratis hvis den
hjemmehørende klub/forening som har ret til
gratis tid, står for arrangementet og selv
deltager og selv afgiver egen tid til det.
Udmelding fra Stig/kommunen omkring
brug af faciliteter til Forbund, landshold og Alt derudover hvor den hjemmehørende
lign.
klub/forening ikke selv deltager og ikke er
sportslig udviklende, også selvom de afgiver
egen tid og står for arrangementet – skal de
udefrakommende betale leje.
Ingen indkomne emner fra klubberne

Det er ikke nemt og at bruge systemet.
Virker ulogisk og svært at finde ud af hvad
man ”mangler/skal” gøre.
Evaluering og feedback

6.2
Eventuelt

Gentofte Sportspark
Ved Stadion 10
2820 Gentofte
Telefon 39 65 41 42
sportspark@gentofte.dk
www.gentoftesportspark.dk

GFO Bakkegårdsskolen starter først 15/11
kl. 14.45-16.
Christine hun styrer det.
Bedre løsning omkring aflevering af skøjter
og lukke offentlig løb brugere ud – lørdage
når der bliver spærret til IsDisco og der står
kø.

(Kan kun drøftes)

I stedet for at lave undtagelser, når start/slut
tid er udenfor åbningstid – så tilrette
automatisk start/slut tid.
Aftalte at torsdag ændres gkf til at have
lokale 26 til kl. 18 og Stars lokale 27 fra kl.
18.30, så vi har mulighed for at leje lokalet
ud.
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Lars beder om et sted hvor man kan øve
med puk.
Evt. i gennemgangen imellem ishal1 og
ishal2.
Isen tages også af i Ishal2 i minimum 6 uger.
GKF/star melder ud hvornår der senest skal
være is på igen til juli/august camp og ny
sæson.
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