Bestyrelsesmøde i SIG den 27. nov. 2019 kl. 18:30 i SIF mødelokale.
Tilstede…………………………
Afbud……………………………
Inviteret gæst………………
Referent………………………
#
1
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Punkt
Godkendelse af referat

Formanden orienterer

Linda Gry, Lisbet Elkjær, Ulrik Hesse, Morten Samsøe Jacobsen, Christian Toft og Thorkild Pedersen
Hanne Leth, Karsten Bobek, Per Plesner-Jacobsen og Kim Grøn.
Stig Eiberg tilstede 1930.
Thorkild
Diskussion/beslutning
Referat fra sidste møde medsendt til godkendelse

Ansvarlig/timing
Linda Gry

Thorkild efterlyser dagsordenforslag til kommende SIG bestyrelsesmøde 15. jan 2020.
Denne dagsorden udsendes snarest i det nye år 2020.

Thorkild

Ulrik har medsendt sidste års annonce i Villabyerne om forslag til modtagere af SIG prisen
2019. Ulrik ønsker bestyrelsens input til annonce tekst og evt. forslag til modtagere af prisen
i 2019. Emnet behandles på næste SIG bestyrelsesmøde den 15. jan. 2020
Der er modtaget mail fra SIG bestyrelsesmedlem Kim Grøn der har meddelt han ønsker at
udtræde af SIG bestyrelse ved repræsentantskabsmødet den 26. feb. 2020.
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Nyt fra udvalgene

Bordet rundt

Facilitetsudvalg: Intet nyt

Morten / Ulrik

Klubrumspuljen: Intet nyt

Linda / Hanne / Lisbet

Linda oplyste har overtaget formandsposten i Gentofte Løbeklub, efter at formanden havde
trukket sig fra posten. Det er problematisk da hun også er kasserer i foreningen.
Lisbet oplyste hun er i en dialog med Jan Carstens og Jens Tarp som begge har indvilget i
sammen at skrive om SIGs historie.
Morten oplyste han på Facilitetsudvalgsmødet g.d. erfarede at Folkeoplysningsudvalget på
deres møde den 18. dec. 2019 skal drøfte ”Demokrati” i foreningerne i Gentofte Kommune.
Morten oplyste indtrykket i SIG er at dialogen om ”Demokrati” i foreningerne var afsluttet.
Stig Eiberg bekræftede at Folkeoplysningsudvalget havde emnet på dagsordenen den 18.
dec. til drøftelse og orientering. Baggrunden for drøftelsen er at kommunen har konstateret
ikke demokratiske økonomiske og andre beslutningsprocesser i enkelte kommunalt
godkendte idrætsklubber, hvilket Folkeoplysningsudvalget ønskede at sætte fokus på.
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Emner til drøftelse

- Opfølgning på mødet mellem KUF og SIG bestyrelse.
Stig Eiberg oplyste at SIG ved mødet med KUF ikke havde et entydigt budskab, hvilket havde
medført en intern diskussions mellem SIG deltagere. Det var overraskende for KUF, at SIG
ikke forud havde afstemt deres budskab til politikerne. Det devaluerede SIGs indflydelse.
Kultur og Fritidsudvalget (KUF) havde bemærket at Ordruphallen var tom/ubenyttet i
timerne KUF holdt møde i Ordruphallen. Det ansås som problematisk at faciliteterne ikke
blev benyttet i denne ”primetime”, hvilket stærkt understregede behov for monitorering,
mere fleksibilitet og forandring.
SIG støtter monitorering af haller m.v., og ønsker at deltage ved vurdering og anvendelse af
data fra monitorering, hvilket er imødekommet og også ønsket af KUF.
Der bliver ikke monitorering med kamera i svømmehaller. Stig oplyste der er data om
udnyttelsen af svømmehaller til stede. Tiderne i svømmehaller er 100% bookede.
Stig Eiberg ønsker snarest navne på SIG repræsentanter i udvalg om monitorering.
Emnet bliver behandlet på SIG bestyrelsesmødet den 15. jan. 2020.
- Status svømmehal ved Stig.
Stig Eiberg redegjorde for den aktuelle proces og forhandling med Kulturarvsstyrelsen om
rammerne for ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Kommunens forhandling ledes af
Kommunaldirektøren og så længe der forhandles er foreninger og andre ikke involverede.
Der forventes først deltagelse af foreninger/andre når der nedsættes et Opgaveudvalg.
Se KB møde beslutning 25/11-2019 (vedhæftet i kopi)
- Status puljer
Dialogen om puljerne på Kultur og Fritidsområdet er afsluttet med Kommunalbestyrelsens
beslutning om omlægning af enkelte puljer.
Vedrørende oversigt henvises til Gentofte Kommunes hjemmeside, på adressen
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Find-en-pulje , denne side er dog i
skrivende stund ikke opdateret med nedennævnte omlægning.
Kommunalbestyrelsen har den 25. nov. 2019 bestemt:
1. At samle ”Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og
folkeoplysning” i en pulje – ”Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning” med en
samlet pulje på 166.000 kr.
2. At Eliteidrætspuljen øges med 50.000 kr. til i alt 150.000 og Eventpuljen øges med
50.000 kr. til i alt 150.000 kr.
3. At tage orienteringen om Ungepuljen til efterretning.
Pkt. 1- 2 blev godkendt. Pkt. 3 blev taget til efterretning.

- Status Palladium.
Lokalplan for Hellerup Strandpark er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 25. nov. 2019.
SIG har sammen med en repræsentant for Hellerup Fægteklub deltaget aktivt i
færdiggørelsen af lokalplansforslaget.
Stig Eiberg har skrevet til Hellerup Fægteklub og Hellerup Sejlklub og bedt om
repræsentanter til den fortsatte proces. SIG forventer ikke at være involveret i den proces.
Først når etablerede lokaler skal indrettes og tages i brug, bliver øvrige klubber i Hellerup
Strandpark involverede i indretning og udstyr.
- Sportspark Fase 4.
Stig Eiberg oplyste at den første indledende planlægning af en fase 4 i Gentofte Sportspark
er på tegnebrættet. Det tales om rent indledende ”geografiske” sonderinger. Kommunen vil
gerne høre SIG mening og input når et evt. udkast til Sportspark fase 4 er politisk godkendt.
- Budget for Kultur og Fritid
Stig Eiberg oplyste der skal udarbejdes forslag til budget for kommende år. Han efterlyste
forslag hvis SIG har forslag til nye eller renoveringer af anlæg på området.
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Eventuelt

Kommende SIG bestyrelsesmøder m.v.:
-

Onsdag den 15. jan. 2020 kl. 18:30 i HIK på Hartmanns vej 37, bl.a. med forberedelse
af prisuddeling og repræsentantskabsmødet.
Onsdag den 26. feb. 2020 kl. 18:00, repræsentantskabsmøde i HIK, Hartmanns vej
37.

Der erindres om beslutning på SIG bestyrelsesmøde den 19. marts 2019 vedr. de
forestående bestyrelsesmøder i SIG.
”14 dage før næste berammede bestyrelsesmøde sendes ønsker til dagsordenen til
den som indkalder og senest på ugedagen udsendes indkaldelse m. dagsorden”
Næste møde den 15. jan. 2020 indkaldes af Thorkild.

