
Bestyrelsesmøde i SIG den 15. jan. 2020 kl. 18:30 i HIK mødelokale. 
Tilstede………………………… Linda Gry, Ulrik Hesse, Morten Samsøe Jacobsen, Karsten Bobek, Christian Toft og Thorkild Pedersen 
Afbud…………………………… Hanne Leth, Lisbet Elkær og Kim Grøn. 
Referent………………………  Thorkild  
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig/timing 
1 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde medsendt til godkendelse 

Referat godkendt uden bemærkninger 
  

 
Thorkild 

2 Formanden orienterer Formanden meddelte at han ønsker at trække sig som formand for SIG bestyrelse, men han 
ønsker at stille sig til rådighed til en ledig plads i SIG bestyrelsen.  
Ulrik ønsker som fremtidig medlem af SIG bestyrelse at gøre en fortsat indsats gennem 
facilitets-området og arbejde for at få en optimeret brug af de forskellige indendørs haller i 
Gentofte Kommune. 
 
Næstformanden Karten Bobek er på mødet foreslået som ny formand. Karsten vil gerne 
modtage valg som ny bestyrelsesformand for SIG. Bestyrelsen støtter Karsten deri. 
 

Ulrik 

3 Nyt fra udvalgene Folkeoplysningsudvalget: 
Per og Thorkild refererede fra det sidste Folkeoplysningsudvalg møde. 
 
Demokrati i foreningslivet. 
Der blev redegjort for emnets behandling af emnet på sidste Folkeoplysningsudvalg møde.  
SIG bestyrelse havde herefter en dialog om demokrati og foreningslivet. 
SIG mener at de demokratiske processer i foreningslivet generelt fungerer tilfredsstillende. 
SIG opfordrer politikere og/eller forvaltningen til at konkretisere evt. problemer de ser. SIG 
vil gerne støtte op om behandlingen af emnet og inddrages yderligere i den fortsatte dialog.  
 
Godkendelse af Modne Motionister som folkeoplysende forening med tilskud. 
Modne Motionister blev godkendt efter debat i udvalget på foranledning af SIG. 
Godkendelse givet med krav om de kommende faciliteter i træningscentret skal være til 
brug for alle idrætsudøvere i Sportsparken, og ikke kun Modne Motionisters egne 
medlemmer.  
 
Klubrumspuljen:  
Dialog omkring behandling af Modne Motionisters ansøgning på sidste møde. 
 

Per og Thorkild 
 
 
 
Linda / Hanne / Lisbet /Thorkild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIG er kritisk omkring forløbet og indhold l Modne Motionisters ansøgning om støtte.  
SIG er ikke imod Modne Motionisters etablering, men finder forløbet omkring kommunalt 
initiativ til etablering samt forhåndstilsagn om faciliteter og betydelig økonomisk støtte 
overraskende.   
SIG 3 medlemmer af Klubrumspuljen har fremsendt krav til Kultur/Fritid v/Stig om at fortsat 
støtte til Modne Motionister er betinget af at etablerede faciliteter skal kunne benyttes af 
alle brugere i Sportsparken uden at disse brugere begrænses til bestemte tidsrum.  
 
Morten ønsker den administrative proces omkring Klubrumspuljen strammet op. 
Bestyrelsen støtter Morten i disse ønsker og videregiver disse til Klubrumspuljen. 

- Ansøgere om støtte bør snarest underrettes om accept eller afslag på ansøgning. 
- Emner til behandling bør være klubrumspulje medlemmer i hænde senest ugedagen 

før det forestående møde. 
 

Facilitetsudvalg: 
Der udspandt sig en dialog i bestyrelsen omkring Facilitetsudvalget og især dets 
underliggende haludvalgs dispositioner vedr. haltider og udnyttelsen af disse. Det blev 
italesat at der ønskes en større fleksibilitet fra disse udvalgs side så hallerne kunne udnyttes 
bedre.  
 
Det blev desuden påpeget at der er en problematisk og ikke tilfredsstillende fordeling af 
bassin tid i Kildeskovhallen, hvor bassin tid primært tildeles af Kildeskovshallen, og hvor der 
kun i begrænset omfang tages hensyn til Gentofte Svømmeklubs høje medlemstal og elite- 
og talent arbejde. Også på dette område ønsker SIG bedre dialog og større fleksibilitet. 
 
 

Linda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrik og Morten m.fl. 
 

4 Bordet rundt Vægttræning i Sportsparken. 
Per redegjorde for sit hidtidige arbejde med at få skabt et kvalificeret skriftligt grundlag om 
etablering af nye vægttræningsfaciliteter i Sportsparken. Arbejdet udføres med kvalificeret 
hjælp fra konsulenter og specialister fra Team Danmark, andre specialister på området samt 
brugere af faciliteter i Sportsparken med interesse for etablering af centret. 
Der arbejdes for at færdiggøre et forslag om centret så det kan behandles i sammenhæng 
med de kommende forhandlinger om Sportsparken fase 4. 
Der planlægges desuden afholdt en spørgeskemaundersøgelse blandt sportsparkens 
brugere for at indhente yderligere information til brug ved planlægning af centret. 
Per ønsker økonomisk hjælp fra SIG til betaling af sekretærhjælp, til udarbejdelse af det 
skriftlige materiale. Per fik indtil videre stillet 8000 kroner til rådighed fra SIG egen kasse. 

 

Per 



  
5 Emner til drøftelse Forberedelse af Repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabsmødet startes snarest efter kl. 19:00, umiddelbart efter receptionen. 
Dirigent foreslås til at blive Robert Mikelson. 
Beretning bliver med fokus på badminton 100 år jubilæum og forandringer i puljer og 
omlægning. Der udarbejdes særlige beretninger for udvalgte områder.  
Regnskab er udarbejdet og afleveret til revisor. 
Formand indkalder til repræsentantskabsmødet.  
Formand undersøger vedr. forslag til besættelse af vakant bestyrelsesplads. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
 
SIG Prisen – status 
Annonce i Villabyerne straks – frist den 17. jan. for forslag til modtagere 
Sidste års modtager opfordres til at holde indlæg på receptionen.  
Receptionen start kl. 18:00 – prisuddeling kl. ca. 18:45 – reception slut kl. 19:00 
 
Monitorering af Idrætsfaciliteter 
SIG har valgt Ulrik, Karsten og Thorkild som SIG repræsentanter i kommunalt udvalg til 
udarbejdelse af retningslinjer og behandling af data indsamlet fra monitorering af 
idrætshaller. 
 
Forestående renoveringsprojekter. 
SIG foreslår projekt vedr. is hallen genoptages. 
 
Sportsparken face 4: 
Etablering af sikker passage af gaden ”Ved Stadion” fra P-arealet og til faciliteterne. 
 

Ulrik 

a SIG i 2020 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder.  
Tidspunkter for SIG bestyrelsesmøder i 2020 aftales på første bestyrelsesmøde umiddelbart 
efter repræsentantskabsmødet den 26. feb. 
 

 

6 Eventuelt Det er erkendt at der i SIGs vedtægter § 7 refereres til “bestyrelsens 
forretningsorden” Den nuværende bestyrelse ønsker man straks efter at den nye 
SIG bestyrelse er trådt sammen, identificerer denne forretningsorden og etablerer et 
udvalg der skal opdatere forretningsorden for SIGs kommende bestyrelsesarbejde. 
Udvalget skal desuden gennemgå SIG vedtægter og komme med evt. forslag til 
opdateringer. 

 



7 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder m.v.: 
 

- 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 bestyrelsesmøde indkaldes af Thorkild. 

 

 


