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SIG Repræsentantskabsmøde 2021, bestyrelsens beretning 

Et år i Coronaens tegn 
 

 

To uger efter afholdelsen af det sidste Repræsentantskabsmøde lukkede regeringen Danmark ned, med store 

implikationer for såvel indendørs som udendørsidræt. Året har været et år med nedlukning, gradvis 

genåbning og nedlukning igen. Restriktionerne vedrørende tilladelse til at mødes har skabt betydelig mindre 

kommunikation og spontant netværk på tværs i og mellem klubber og idrætsgrene, hvilket gør det sværere 

eller nærmest umulig at skabe en beskrivelse af aktiviteterne i årets løb.  

Vi kan blot sige at klubberne har ydet en fantastisk indsats overfor deres medlemmer i en helt unik vanskelig 

situation. Kreativiteten for at iværksætte aktiviteter og fastholde medlemmer har været høj og det er vores 

klare opfattelse at dette har været med til at fastholde medlemmerne. F.eks. har vandsportsforeningerne 

udviklet nye tiltag især på det åbne vand udendørs med Aqua Beach camp, havsvømmehold og 

livredningshold til borgerne i Gentofte, så deres børn kan lære at blive trygge i vandet og lære at svømme.  

Ingen tvivl om at alle klubber hele året har arbejdet hårdt for at holde deres aktiviteter kørende inden for de 

rammer som restriktionerne tillod, og i sommermånederne hvor klubberne var åbne og der kunne dyrkes 

sport, havde vi en periode der kunne betegnes som nogenlunde normal. 

Et lille lyspunkt for sejlsporten har været den nu forgangne isvinter i februar, hvor det for første gang i en 

årrække lykkedes at sejle med isbåde på de store søer i Nordsjælland. En række sejlere fra vores store 

sejlklubber fik betydelig fart over isen til glæde også for os tilskuere. 

I skrivende stund er næsten alle aktiviteter i søsportsklubberne sat på pause. Dog ses i weekenderne mere 

eller mindre private initiativer med ungdom, hvor eks. enmandsjoller der bliver søsat med helt unge sejlere 

iklædt vinterudrustning og med følgebåde som sikkerhed. 

SIG arbejder på at få mere tid til foreningerne til gavn for kommunens borgere. Især håber vi, at foreningerne 

også kan opnå mere tid i de eftertragtede eftermiddagstimer mellem klokken 15.00-18.00. 

Vi glæder os derfor over at der er afsat 120 mio. kr. til en ny svømmefacilitet ved Kildeskovshallen, og har 

været aktive i forhold til anbefalinger til opgaveudvalget omkring ny svømmehal. Udvalget skal indstille 

anbefalinger til kommunalbestyrelsen omkring den nye svømmehal som forventes at kunne tages i brug i 

2024.  
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SIG er aktivt repræsenteret i opgaveudvalget via medlemsforeningerne, og vil med anbefalinger til den nye 

facilitet være med til at sikre optimal udnyttelse af faciliteten til glæde for alle vandsportsforeninger i 

kommunen. 

Fritid har givet tydeligt udtryk for at de ønsker et stærkt SIG som de kan spille sammen med til 

idrætsforeningernes bedste. Det er vigtigt for SIG, at vi aktivt medvirker til at skabe de bedste faciliteter og 

rammer for alle foreninger i kommunen. 

SIG er repræsenteret i en række væsentlige udvalg i kommunens regi, enten med deltagelse af et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer eller gennem andre personer udpeget af bestyrelsen.  

En række af udvalgene er permanente mens andre har en mere midlertidig karakter. Blandt de permanente 

udvalg er Folkeoplysningsudvalget der varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og 

unge, behandler tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt til 

voksenundervisning. 

Et væsentligt emne i Folkeoplysningsudvalget i det forgangne år har været diskussioner omkring den 

demokratiske proces i klubberne, hvor det ikke mindst for det politiske bagland har været vigtigt at belyse 

medlemsinddragelsen i foreningslivet. Gennem en række møder har dette nu udmøntet sig i skitsen til en 

spørgeskemaundersøgelse rettet til foreningernes bestyrelser og medlemmer. Denne vil løbe af stablen i 

løbet af foråret. 

Vi er også repræsenteret i Klubrumspuljen, hvor der uddeles 500.000 kr. 4 gange årligt, i alt 2 mio. kr. Der 

ydes tilskud til meget forskellige formål, i 2020  bl.a. til: 

Traktor til kunstgræs, opvaskemaskine, skabe og kontormøbler, Waszp’s samt brugt båd, borde og bænke til 

udendørs terrasse, sele til rotator samt spinner (skøjter), padletennis bane, udendørs træningsområde, 

kortplotter til dykkerbåd, renovering af ridebane, børnefodboldmål, saunavogn m.m. 

For at så mange klubber som muligt skal få glæde af puljen, kan det til tider være nødvendigt, at sætte 

tilskudsprocenten ned, således at klubben ydes et tilskud på eks. 50% i stedet for 70%. Men det gælder for 

os om at gøre så mange som muligt glade ved at fordele det til rådighed værende beløb til flest mulige 

klubber.  

Gentofte Kommune nedsatte et Team Danmark udvalg første gang kommunen blev udvalgt til at være Team 

Danmark Elitekommune. SIG har i hele forløbet været repræsenteret i udvalget, som i udgangspunktet mødes 

et par gange om året. Det har dog været sløjt med møderne.  

Som sidste og forrige år, vil vi påpege, at det vil nok være på sin plads, at kommunen næste år prioriterer at 

få samlet udvalget et par gange. 
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Også Talentudvalget har en SIG repræsentant. I år 2020 blev der valgt 12 kandidater som blev inviteret til at 

være en del af kommunens talentordning, der bidrager med både idrætskurser og økonomisk støtte. Hvert 

år må der siges nej til atleter, der gerne vil være en del af kommunens ordning. Ordningen søges mest af 

atleter, der dyrker en individuel sport. 

Også i år skal der desværre fravælges atleter, der har gjort og gør det rigtigt godt i deres sport – men der er 

altså kun plads til 12 talenter. Blandt de tidligere deltagere i projektet kan nævnes Holger Rune, der nu ligger 

på en 405te plads på verdensranglisten i tennis – i sig selv en fantastisk præstation. En anden atlet er Mads 

Kyed Jensen, der efter han forlod Danmark til fordel for at spille på USA’s vel nok bedste universitet i volley 

fik et tilbud fra en italiensk topklub (Verona), og lige nu spiller kvartfinaler om det italienske mesterskab.  

Udvalget træder sammen, når det nødvendigt, dvs. primært i starten af året, hvor det skal tage stilling til, 

hvem der skal med i kommunens eliteordning, og så endvidere når der kommer ansøgninger til elitepuljen. 

Mange ansøgninger får tilsagn enten om det fulde beløb eller en stor del af hvad klubberne søger om. I 2020 

var der pga. COVID-19  naturligvis et dyk i antallet af ansøgninger, men i år er de to første allerede blevet 

sendt til udvalget. 

SIG er endvidere repræsenteret i Grønt Råd ved Martin Dahl og Thomas Strøbech, begge fra Gentofte LIV. 

Martin og Thomas er et bevidst valg da det knytter SIG og Gentofte LIV sammen og fordi Grønt Råd er 

foreneligt med mange af de områder og intentioner som Gentofte LIV arbejder for og med.  

Af de midlertidige udvalg er det værd at nævne Monitoreringsudvalget, som har til formål at skaffe 

faktabaseret information om udnyttelsen af kommunens idrætsfaciliteter. Dette projekt er i en 

introduktionsfase, men fokuserer på at opsættelsen af monitorer i det enkelte anlæg, hvor de deraf 

resulterende tal kan benyttes til – forhåbentlig -  konstruktive diskussioner i de enkelte klubber samt i 

Facilitetsudvalget, hvor såvel formand som næstformand udpeges af SIG. 

Hvert år udpeger SIG en person til at modtage SIG prisen. Denne pris gives til en person der i løbet af det 

forgangne år har støttet idrætsforeningerne i kommunen. Vi har i år enstemmigt valgt Hans Toft som det 

indlysende valg. Han har gennem mange år med sin tilstedeværelse til stort og småt vist, at han virkeligt 

borgernes borgmester, og han har prioriteret at være til stede sammen med idrætsudøverne i vore mange 

klubber og gerne har lagt øre til stort og småt gennem årene. 

Vi i foreningslivet har også altid vidst at han kun var et telefonopkald væk, hvorved det var relativt let at få 

hans og hans forvaltnings opmærksomhed. 

Det er en stor glæde for en samlet SIG bestyrelse at kunne tildele Hans Toft SIG prisen i 2021 samt de 

medfølgende 10.000 kr., som vi allerede ved vil blive givet videre til et godt formål. 
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Med forårets komme og gårsdagens melding om en delvis åbning af foreningslivet kan vi forhåbentlig snart 

se frem imod mere ’normale’ tider. Der er selvsagt et meget kraftigt pres fra foreningerne for igen at få åbnet 

for aktiviteterne udendørs som såvel for indendørs i klubberne.  

Det er vores opfattelse at klubstrukturer og medlemmerne alt overvejende er i behold og klar til aktivitet, 

afventende grønt lys fra kommunale og statslige myndigheder som med den seneste udmelding er tæt på. 

Lad os håbe det snart kommer, nu hvor vi ser vinteren gå på hæld, dagene bliver længere, og foråret 

fornemmes stærkere og stærkere. 

SIG ønsker alle klubber i Gentofte en god og aktiv sæson 2021. 

Pbv 

Karsten Bobek 

 

Formand for bestyrelsen 

SIG / Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte 


