
Dagsorden til SIG bestyrelsesmøde 11. juni 2020 kl. 18:30 
Mødested: Fuglegårdsvej 46 B, 2820 Gentofte 

Til stede: Christian, Karsten, Jesper, Lisbet og Per 

Afbud: Morten, Hanne og Thorkild 
# Punkt Ref. Baggrund, information Ansvar 
1. Godkendelse af referat 001 Bestyrelsesmøde referat fra 22.04.2020 medsendt. 

Referat er godkendt 
Thorkild  
5 min. 

2. Formanden orienterer 002 
 

Fodboldakademi St Pauli ansøgning 
St Pauli er blevet rådgivet i forhold til at blive godkendt som 
forening. Han (initiativtager, forman) er udbryder af HIK, og han 
vil ren elite for små børn – som altså går stik imod alle 
anbefalinger.  

Karsten 
5 min. 

3. Emner til drøftelse: 
a. Corona-krisen:  
 
 

003a 
 

• Status på genstart af aktiviteter 
Svømning starter først mandag d. 15. juni 
Hallerne åbnede 9. juni 
Karsten: hvorfor er hallerne og anlæg ikke åbne (efter 
18) i sommerferien? Kommunen bør spørges (Karsten). 
Vi vil lægge politisk pres. Vi frygter medlemsflugt. 
Hvor er wannasport henne? 
Karsten skriver udkast til artikel til villabyerne 
 

Karsten 
15 min. 

 b. Digital 
generalforsamling. 
 

003b • I processen for mere demokrati i foreningslivet har SIG 
haft flere møder med Assembly Voting, Park Alle 382, 
2625 Vallensbæk.  

• Diskussion om videre steps 
• Ansøgning gennem Klubrumspuljen + selvfinanciering 

Hvis vi skal have det, så skal det være nu 
Priserne er 12.000 i år, 8.000 de næstfølgende år, 
klubberne skal betale 2.500 pr. stk. 
Vi vil gerne være en del af assembly voting. SIG betaler 
kommunen-udgiften, og foreningerne betaler de 2.500. 

Jesper, 
Christian 
og Ulrik 
15 min. 

 c. Facilitets-
udbygningsudvalget 

003c 
 

Gentofte Tennis Center 
• Info fra møde med GTK v/Christian Epping 
• Hvad er SIG holdning til projektet 

Jesper, Christian og Thorkild har haft møde med 
Christian fra GTK. Et indendørs tenniscenter for alle, HIK 
dog lidt lorne ved projektet. Budgettet var dog sikkert og 
vil formentlig hvile i sig selv. 
Projektet er ifølge SIG-deltagere et godt projekt, der kan 
bruges af andre, som kan lejes mv. men: SIG-spørgsmål: 
hvor mange medlemmer kan det gavne? Der går ti år, 
før det kan realiseres? 
Svømmehallen har førsteprioritet på borgen – som det 
opfattes af Jesper. 
Pt. gør vi ikke noget, og afventer frem til efteråret. Vi 
mangler mangfoldigheden i projektet. 
Vi bør spørge amerikansk fodbold? 
 

Jesper og 
Christian 
15 min. 

 d. Facilitets-
udbygningsudvalget 

003d Ny svømmehal 
• Status på projektet 

HT har taget sagen på sig, desværre er det blot et 25 m 
bassin. Svømmehallen kommer til at ligge ved 

Christian 
10 min. 



Kildeskovshallen. Vi vinder aldrig kampen, hvis vi vil 
kæmpe mod placeringen, men måske skal vi satse på 
fordelingen mellem det offentlige og foreninger. 
Der er nedsat et opgaveudvalg.   

 e. Facilitets-
udbygningsudvalget 

003e Fitness projekt v/Gentofte Sportspark 
• Status på projektet 

Møde d. 30. juni, der bliver inviteret ca. 15 klubber 
Per har lavet et mindre oplæg, vi skal aflevere plancher 
på rådhuset. 
Vi vender tilbage efter mødet d. 30. juni. 
Angående økonomi til projektet fra SIGs side, blev det 
besluttet, at vi tager stilling efter mødes d. 30. juni. 
 

Per 
10 min. 

 f. Klubrumsudvalget 003f Status fra sidst  
• Status vedr. Klubrumspuljens administrative funktioner 

Ansøgninger til møde mandag d. 15. er kommet 10. 
juni. Det bemærkes, at B1903 har en kæmpe ansøgning, 
HIK har en ansøgning på en kvart million. En stor 
ansøgning fra Modne motionister. Så er der små 
ansøgninger fra Skovshoved Vandski, Bellevue og GFA. 
KDY to vasp-joller til ca. 100.000, 7 klubber i Palladium. 
SIG ansøger også, men ansøgningen trækkes. 

 

Linda 
5 min. 

 g. 
Monitoreringsudvalget 

003g Status 
• Opfølgning efter møde med Fritid og de lovede actions 

Vi har haft et møde med kommunen. Det skubbes nok 
et par måneder. Vi vil gerne hæfte det op på, hvordan 
de forskellige udvalg fungerer. 
Foreløbigt bliver der sat 31 kameraer op. 
Stig har lovet at vende tilbage. 
Vi vil også gerne have kameraer ude og i svøm. 

Ulrik 
5 min. 

 h. Projekt 
Skadesforebyggelse 

003h Diskussion pba. oplæg 
• Rammer og målsætning 

Hanne er i Jylland, og vi har møde om fysisk træning d. 
30. så kan det måske koordineres? 
Foreløbigt, så vil vi gerne lave en aften, hvor vi tilbyder 
medlemmer noget kursusaktivitet. 

Hanne 
15 min. 

 i. Projekt Fastholdelse 003i Diskussion pba. oplæg 
Rammer og målsætning 

• Sportskarrusel for de unge, der ikke allerede er hooked 
på idræt, kunne være en idé. Lisbet, Ulrik og Christian 
vender tilbage. Oplæg d. 12. august? 

Christian 
15 min. 

 j. Webside og 
kommunikation.  
 

003j • Mailkorrespondance til SIG – status procedure 
• SIG’s Website https://sigsport.dk/,  

Vi laver en meget simpel website, Jacob Gry kigger på 
det, og vi laver et nyt logo til ca. 1.000. Vi holder en e-
mailadresse, som linker til Karsten. 

Karsten 
10 min. 

4. Kort nyt fra udvalgene 
 

004a 
004b 

• Folkeoplysningsudvalg mandag d. 15. juni, der er en 
golfklub på tale, hænger det sammen. Nej – vi er 
bekymrede for 50 kr. pr. medlem og 5 medlemmer. 
Ellers intet revolutionerende. Vi fortæller om digitiale 
møder og generalforsamlinger. Og vi er bekymret over 
wannasport samt lukning af indendørsfaciliteter. 

• Integrationsudvalget, Ulrik er med, men det har taget 
lidt tid. 

• Ulrik laver oplæg om facilitetsudvalg. 

Udvalgs-
deltagere 
10 min. 



5. Kommende SIG møder  Kommende SIG bestyrelsesmøder i 2020 
• Torsdag 12. august 2020 kl. 18:00 

Alle 
5 min. 

6 Eventuelt   Alle 10 
min. 

   ”14 dage før næste berammede bestyrelsesmøde sendes 
ønsker til dagsordenen til den som indkalder og senest på 
ugedagen før mødet udsendes indkaldelse m. dagsorden”  
 

-  

04.06.2020 / Thorkild 


