GENTOFTE KOMMUNE
Vandudvalget i Gentofte Kommune
Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk
21. April 2017
Referat
Onsdag den 19.april 2017 kl. 17:00-19:00
Mødet afholdt: I Kildeskovshallen klubrum 8+9 (benyt indgang F)
Indbudte: GSK, Hellerup Kajakklub, Hellerup Roklub, Hellerup Sejlklub, Kajakklubben NOVA, Skovshoved Roklub, LUK, Skovshoved TRI, SUG og TRI-X14
Kendte afbud:
Fremmødt: SUG, Skovshoved Roklub, Hellerup Roklub, Kajakklubben NOVA, GSK, Skovshoved TRI, Hellerup Kajakklub og Hellerup Sejlklub.

1.

Emne
Fordeling af sæson 2017/18
1.1

Gennemgang af indkomne ansøgninger

Beskrivelse/Beslutning
Vedhæftet: Overblik over fordelingen
sæson 2017/18.

Formanden bød velkommen.
De overordnede principperne for fordeling af tid i svømmehallen blev
fremlagt. Der er som udgangspunkt ikke mere tid i år end sidste år. De
tider som er søgt uden for åbningstiden er ikke en mulighed. Om hvorvidt
en klub kan tildeles tid kl. 5.30, skal FAU tage stilling til. Hvis der er søgt
ind i andre klubbers tid, kan det kun lade sig gøre hvis den pågældende
klub ikke vil beholde tiden. Det er generelt meget presset med at få mere
tid, da der bare ikke er mere plads i bassinerne.
Den vedhæftede oversigt blev gennemgået dag for dag. Mandag: Hellerup
Kajakklub, Hellerup Roklub og Kajakklubben NOVA hører alle under
Hellerup Havn, og deler dermed 2 baner i 25m bassin kl. 20-21. GSK
bruger tiden i ydre perioden som er før 1/10 og efter d. 1/5. Bettina
sender mail til kontoret som hun plejer. GSK får børnebassin mandag kl.
20-21, samt hele 50m bassin fra kl. 6.00-6.30.
Tirsdag: GSK får børnebassin kl. 20-22. GSK har søgt 50m bassin fra kl.
5.30. Denne forespørgsel bliver taget med videre til Facilitetsudvalget som
vil tage stilling til det. GSK bruger Kajakklubbens tid før og efter de
kommer ind/ud. Bettina sender mail til kontoret som hun plejer.
Onsdag: GSK har søgt 50m bassin fra kl. 5.30. Denne forespørgsel bliver
taget med videre til Facilitetsudvalget som vil tage stilling til det. Nova
søger en svømmebane om aftenen, men der er ikke noget ledigt. De er
interesseret i en morgentid hvis muligt.
Torsdag: GSK søger springbassin fra kl. 19.30. Dorte undersøger om de
kan komme til en halv time ind i den offentlige tid. Hvis ikke vil GSK have
tiden fra kl. 20-22. GSK/Skovshoved TRI deler fortsat bane 3 i 50m på
samme præmisser som i indeværende sæson. Kajakpolo vil fortsat bruge
50m bassin om aftenen. GSK bruger tiden før 1/10 samt efter 1/5.
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Fredag: GSK får bane 1+2 fra kl. 6.30-7.30 til deres Dong hold.
Skovshoved Roklub beholder 2 baner i 25m kl. 19.00-20.30. Kajakpolo vil
fortsat bruge 50m bassin om aftenen. GSK bruger tiden før 1/10 samt
efter 1/5. Skovshoved Tri kunne godt tænke sig en bane mere om
morgenen, men GSK bruger dem, og vil ikke afgive. GSK får ekstra tid i
bane 1+2 i 50m kl. 7.30-8.30.
Lørdag: GSK søger 25m + spring efter lukketid kl. 17.00-17.30. GSK får
længere tid i bassinet om søndagen, så denne tid bliver ikke aktuel.
Søndag: GSK søger ½ time længere i 25m bassin, så de er færdige samme
tid som Kajakpolo i 50m. Der er dog problemer med at GSK er for lang tid
til at komme ud i forhold til hvornår personalet har fri. Bettina lover at de
vil overholde tiden, og ellers må vi tage en snak om det. GSK får 25m fra
kl. 15.30-17.30 GSK søger Spring og baby bassin. Disse bassiner bliver
brugt til anden undervisning om søndagen så det er ikke til fordeling.
Bane 1+2 i 50m kl. 8-10 går til TRIX-14. Hvis TRIX-14 skulle afmelde
bane 2 vil GSK gerne overtage den.
Kajakklubben NOVA søger svømmebaner. Der er blevet afgivet lidt tid, og
den ledige tid vil blive skrevet ud til klubberne som de kan søge om. Dette
gøre ved at svare tilbage på mailen. Det behøver ikke være i
foreningsportalen.
Efter påske er erfaringen at der er lidt mere tid i bassinerne, så hvis en
klub får brug får en ekstra bane er man velkommen til at spørge, og så
skal vi se om det kan lade sig gøre.
Dorte opsummere, og sender den foreløbige godkendte banefordeling ud
til klubberne.

1.2

Gennemgang af overordnede principper

1.3

Feriekalender sæson 2017/18

1.4

Gennemgang af stævner sæson 2017/18

Vedhæftet: De overordnede principper
som vi skal fordele efter.
Vedhæftet: Feriekalender som viser
åbningstider i svømmehallen i
skoleferie samt andre ”skæve” dage.
Vedhæftet: En oversigt over allerede
ansøgte stævner.

Blev gennemgået inden vi gennemgik ansøgningerne.
Feriekalenderen blev gennemgået og forklaret. Hvis man har spørgsmål er
man altid velkommen til at sende en mail til kildeskovshallen@gentofte.dk
GSK vil flytte deres Nykredit Gentofte Open fra d. 25-27. august til d. 810. september. Det blev godkendt. KvindeTRI 2018 er søgt til d. 27/5
2018. Det blev godkendt af de andre klubber.
Det blev besluttet at Hellerup kajakklub får 50m bassin d. 8/4 kl. 15.3017.30 til entringsøvelser. Hellerup kajakklub får ligeledes 50m bassinet til
entringsøvelser d. 22/4 kl. 15.30-17.30. Hellerup Roklub overtager
herefter vandet til deres entringsøvelser kl. 17.30-19.30. Hvis der skulle
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komme andre forespørgsler om kæntringsøvelser/entringsøvelser i løbet af
sæsonen vil det blive skrevet ud til alle klubber i vandudvalget.

2.

Indkomne punkter fra foreningerne
2.1

3.

4.

Emner der ønskes behandlet på
mødet skal fremsendes på mail til
sekretæren på
Kildeskovshallen@gentofte.dk

Der var ikke kommet nogen punkter.

Meddelelser
3.1

Fra formanden

Intet.

3.2

Fra sekretariatet

Kildeskovshallen har en årlig temadag som plejer at ligge i juni. Den ligger
i år mandag d. 14/8, så første træningsdag bliver tirsdag d. 15/8.

3.3

Møder i vandudvalget

Er der behov for flere møder?

Eventuelt

Der er ikke behov for at mødes igen. De justeringer der måtte komme
foregår vi mail.
De ledige tider der måtte komme, bliver sendt ud til klubberne. Herefter
kan den enkelte klub så søge hvis de er interesseret. Dorte gennemgik
dokumentet ”brug af svømmebaner i Kildeskovshallen”. Den bliver sendt
ud sammen med referatet. Hvis nogle af klubberne har behov for hjælp til
at gennemføre livrederprøver kan de sende en mail til Dorte på
dch@gentofte.dk. Gerne med en dato og hvor mange der ønsker at
gennemføre kurset.

Med venlig hilsen
Søren Petersen (formand for Vandudvalget)
Helle Toubro og Dorte Christensen (sekretariat for vandudvalget)
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