Virtuelt bestyrelsesmøde i SIG den 22. april 2020 kl. 19:00 – 21:30.
Tilstede…………………………
Afbud……………………………
Referent………………………

Karsten Bobek, Linda Gry, Morten Samsøe Jacobsen, Jesper Sørensen, Christian Toft, Ulrik Hesse, Lisbet Elkær og Thorkild Pedersen
Hanne Leth
Thorkild

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat

Referat fra møde 17.03.2020 medsendt til godkendelse
Referat godkendt uden bemærkninger

2

Formanden orienterer

Karsten orienterede om sine ønsker for arbejdet i SIG bestyrelsen, at han ønsker en aktiv arbejdende bestyrelse og
at bestyrelsen aktivt definerer SIGs rolle i foreningslivet i Gentofte.
Han understregede han forventer bestyrelsesmedlemmerne reagerer hurtigt på mail og andet kommunikation så
arbejdet sker i en løbende proces.

3

Emner til drøftelse.

Corona krisen – har SIG en rolle at spille i den sammenhæng.
Der udspandt sig en længere dialog om nedlukning og specielt ønsker for en genoptagelse af foreningernes
aktiviteter.
Jesper redegjorde for GVI og andre fodboldklubbers møde med fritidschefen i forsøget på at få tilladelse til at starte
aktiviteter i begrænset omfang. Fodboldklubber har givet håndslag på at følge hinanden under opstart fasen.
Linda redegjorde for Gentofte Løbeklubs forsøg på at genstarte aktiviteter.
Ulrik redegjorde for Gentofte Volley som er lukket ned for i år. Der arbejdes med virtuel træning. Der gives stadig løn
til trænere som kommunikerer med holdene og laver video info for at fastholde spillere i klubben.
Per redegjorde for SISUs arbejde med at genstarte aktiviteter ultimo juni i Gentofte Hallen
Der blev fremført en stærk opfordring til at erfaringsudveksle mellem klubber for at støtte op i opstartsfasen.
SIG opfordrer klubber til nøje at følge de generelle retningslinjer som bliver givet af myndighederne vedr. Corona
situationen og henledte opmærksomheden på Gentofte Kommunes information til foreningerne i Gentofte med
kommunens eget supplement til info fra DIF og myndighederne.
Der var enighed om at SIG udover ovenstående erfaringsformidling ikke har en rolle at spille under Corona-krisen.
Forhold vedr. økonomi i klubberne og evt. statslig eller kommunal støtte til klubber blev ikke berørt.

Ansvarlig og
deadline

Alle, løbende

Alle, løbende

Besættelse af udvalgsposter:
Karsten meddelte han fortsat arbejder med den tidligere udsendte liste over SIG bestyrelsesmedlemmer og deres
udvalgsposter. For bedst at kunne udnytte bestyrelsens kompetencer og kunne fordele arbejdsbyrden mere ligeligt,
overvejer han ændringer og vil kontakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer direkte.
Monitoreringsudvalget:
Henvisning til de 3 medsendte dokumenter fra første møde i Monitoreringsudvalget med Fritid/Stig Eiberg, ledelser
fra Kildeskovhallen og Gentofte Stadion og SIG repræsentanter.
Karsten orienterede om mødets forløb. Ulrik pointerede at Fritid skal orientere udvalget, og dermed SIG om deres
anvendelse af data hentet ved monitorering af idrætsanlæg.
Der er enighed i SIG bestyrelse om at der bør være en form for sanktion hvis tildelt faciliteter i gentagelsestilfælde
ikke benyttes. Det er SIG krav at en evt. sanktion til en forening skal styres og effektueres centralt gennem Fritid.
SIG bestyrelse vil fastholde et krav om et forenklet ændret system til afmelding af tildelt tid i en facilitet, at
afmelding af tildelt tid bør kunne ske decentralt, evt. på trænerniveau.
Karsten tager kontakt med Stig for at skubbe gang i processen igen.
Bestyrelsens fokuspunkter de næste 2 år.
Karsten lagde de vedtagne fokuspunkter op på skærmen for alle.
• Emner der giver mening for SIG medlemsklubber og som enten/eller
o kan understøtte de politiske processer i kommunen,
o kan påvirke politikernes foreningsrelaterede beslutninger i en bestemt retning.
• Skadeforebyggelse blandt unge idrætsudøvere
• Demokratisering i foreningerne
• Fastholdelse af unge og teenagere i idrætsforeninger
• Officielt SIG engagement i alle byggeprojekter
Der blev fremført forslag til tilføjelse til SIG vedtægt at medlemmer i de administrative og politiske udvalg i
kommunen skal arbejde aktivt, med akkuratesse og ihærdighed for SIG og foreningslivets forhold og synspunkter i
Gentofte kommunen.
Det overvejes hvorvidt SIGs politiske og administrative arbejde i kommunens udvalg skal anføres i SIG vedtægter.
Der blev fremført ønske, og der var enighed om, ud over mødet med KUF, også at anmode om et årligt møde med
borgmester Hans Toft.

Karsten, 3. maj

Karsten, 3. maj

Ny svømmehal.
Henvisning til medsendte dokumenter fra Gentofte Svømmeklub v/klubchef Christian Toft vedr. arbejdsnotat om ny
svømmehal og krav til svømmehal når mesterskaber skal afholdes.
Christian Toft er i jævnlig kontakt med Stig Eiberg, men mangler konkrete info om status for processen med ny
svømmehal.
Thorkild har også været i kontakt med Stig Eiberg der har oplyst, at fredningsmyndighederne / Det Særlige
Bygningssyn har givet grønt lys for opførelse af svømmehal i tilslutning til nuværende og fredede Kildeskovhallen.
Der er givet stærkt begrænsede ydre rammer for konstruktion af ny svømmehal. GK har hyret ekstern arkitekt som
har udført flere forslag til de ydre rammer for en ny svømmehal under hensyn til fredningsmyndigheders krav og
inden for tilgængelige økonomiske rammer. Det sidste møde i Det Særlige Bygningssyn blev aflyst, og seneste
planlagte møde den 21. april 2020 blev ikke afholdt. Det er i øjeblikket helt uklart hvorvidt Det Særlige Bygningssyn
vil tillade ét eller flere af de fra GK fremsendte forslag til opførelse, eller slet ingen af dem.
SIG og specielt Christian Toft ønsker sig repræsenteret i det kommende arbejde når detailplanlægning af ny
svømmehal starter.
Stig Eiberg har oplyst at når Det Særlige Bygningssyn giver grønt lys til projektet, bliver der af Kommunalbestyrelsen
nedsat et Opgaveudvalg, som planlægger den ny Kildeskov Svømmehal. Tidsplanen er at Kommunalbestyrelsen
ultimo juni 2020 indkalder forslag til deltagere i opgaveudvalget, som så skal arbejde hen over vinteren 2020/2021.
Tidsplanen er meget usikker da det er helt uklar hvornår der kommer svar fra Det Særlige Bygningssyn.
SIG ønsker en repræsentant fra SIG bestyrelse med som deltager i det kommende opgaveudvalg vedr. ny
svømmehal.
Stig Eiberg mener at ny svømmehal tidligst kan stå færdig om 3 år.
Fitness projekt v/Gentofte Sportspark.
Orientering udskydes til et senere bestyrelsesmøde.
Webside og kommunikation.
Emnet og orientering udskydes til næste bestyrelsesmøde.
Assembly Voting, Park Allé 382, 2625 Vallensbæk.
Thorkild orienterede om sit Skype møde med en repræsentant for virksomheden som tilbyder et system og
assistance ved bl.a. virtuelle generalforsamlinger.
Thorkild anbefaler stærkt at gå videre med projektet som han ansvar som et godt værktøj til at øge kommunikation
og deltagelse i de demokratiske processer i kommunens idrætsforeninger, og som klar understøtning af den dialog
som foregår i de politiske og administrative udvalg i Gentofte Kommune.
Jesper kunne oplyse at han på vegne af GVI har taget systemet til sig og at GVI sigter på at anvende systemet ved
den kommende generalforsamling i GVI i sensommeren 2010.

Thorkild, 3. maj

Thorkild ønsker at den samlede SIG bestyrelse deltager i et Skype møde med Assembly Voting konsulent så alle får et
førstehåndsindtryk af systemet.
Thorkild skal sætte et Skype møde op mellem den samlede SIG bestyrelse og Assembly Voting.
Henvisning til www.assemblyvoting.dk og www.nemgeneralforsamling.dk
4

Kort nyt fra udvalgene

Folkeoplysningsudvalget: Ingen møde siden sidst, næste møde (28. april) er aflyst pga. Corona-krisen
Klubrumspuljen:
SIG bestyrelse er fortsat utilfredshed med administrationen omkring Klubsrumspuljen. Emnet undersøges yderligere.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne ønsker indsigt i foreningers ansøgninger til Klubrumspuljen.
Lisbet og Linda redegjorde for procedure med ansøgninger. Når de som medlemmer af udvalget modtager
ansøgninger, kontakter de om nødvendigt sagkyndige for yderligere info, og træffer herefter beslutning hvorvidt
ansøgning kan støttes eller ej.
Ansøgningsmaterialet må iflg. procedure ikke publiceres.
Der er enighed om at referat for Klubrumspulje møder for fremtiden videresendes til den samlede SIG bestyrelse.

5

Eventuelt

Ulrik, der har Sundhedsstyrelsen som arbejdsplads redegjorde på meget interessant vis for forskellige forhold vedr.
Corona virus og risiko for smitte.
Budskabet er overordnet at det går rigtigt godt i Danmark set i forhold til flere nabolande. Afgørende er at borgere
overalt fastholder den sociale afstand, også fordi det er konkluderet at mængden af indtaget virus er stærkt
medvirkende til hvor alvorligt angrebet person bliver ramt af sygdommen.

7

Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:

Næste bestyrelsesmøde den 11. juni 2020 kl. 18:30 på Fuglegårdsvej 46 B, 2820 Gentofte

Linda, løbende

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.
24.04.2020 / Thorkild Pedersen

