Bestyrelsesmøde i SIG den 12. August 2020 kl. 18:00 – 22:30.
Tilstede…………………………
Afbud……………………………
Referent………………………

Karsten Bobek (KB), Linda Gry (LG), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Jesper Sørensen (JS), Ulrik Hesse (UH), Lisbet Elkær (LE), Hanne
Leth (HL), Per Plesner-Jacobsen (PPJ) og Thorkild Pedersen (TP)
Christian Toft (CT)
Thorkild

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat

Referat fra møde 12.06.2020 var medsendt til godkendelse
Referat godkendt uden bemærkninger

2

Formanden orienterer

Fortsat orientering om Sct. Pauli København.
Der har ikke været fornyet henvendelse fra eller nogen dialog med fodboldklubben Sct. Pauli København efter at
formanden orienterede fodboldklubbens ledelse om procedurer for foreningsvirksomhed i Gentofte.

Ansvarlig og
deadline

Budget 2021 orienteringsbrev fra Gentofte Kommune.
Gentofte Kommunes fremsendte orientering om budgetforslag 2021 er taget til efterretning.
3

Emner til drøftelse.

Corona krisen – har SIG en rolle at spille i den sammenhæng.
SIG bestyrelse følger meget med i den aktuelle udvikling i epidemien og de statslige og kommunale
foranstaltninger der besluttes for at imødegå epidemiens omfang. SIG opfordrer alle foreninger og idrætsudøvere
til nøje at følge de forbud og anbefalinger der løbende opdateres og ændres.
JS oplyste at i fodboldverdenen tilstræbes omklædning hjemmefra og før fremmøde. Kun langvejs tilrejsende
klubber og spillere får stillet omklædningsrum til rådighed, og som skal rengøres efter hvert holds omklædning.
F.eks. GVI (Gentofte Vangede Idrætsforening) har store omkostninger til ekstra rengøring jfr. Covid retningslinjer.
Der spores en ny negativ udvikling i smittespredning, og SIG opfordrer Gentofte Kommune/Fritid til at udgive en
opdatering af Gentofte Kommunes holdning til de forholdsregler klubber og idrætsudøvere skal forholde sig til.
Digital generalforsamling – Assembly Voting.
TP orienterede om den ny færdigbehandlede kontrakt/aftale med Assembly Voting. Nu kan alle SIG tilsluttede
foreninger, under SIG licensen med Assembly Voting, gennemføre digital generalforsamling og andre virtuelle
møder og afstemninger med assistance fra Assembly Voting, til en årlig pris på 2500 kroner pr. forening.
TP orienterede de øvrige SIG bestyrelsesmedlemmer om detaljer i den indgåede aftale.
Der udspandt sig herefter en dialog med udgangspunkt fra MSJ om publicering af aftalen til medlemsklubber og til
Gentofte Kommune mere generelt. KB vil skriftligt orientere alle tilsluttede foreningsformænd og der er aftalt
møde med en journalist fra Villabyerne der vil skrive artikel med omtale af aftalen og dens muligheder.

Alle

Se opdatering fra
Stig den 17/08/20
Karsten og Thorkild

Der er enighed i bestyrelsen om at tidspunkt for aftalens underskrivelse koordineres med publiceringen af aftalen.
Der er fuld opbakning i bestyrelsen til det videre arbejde med mulighederne i aftalen.
Henvisning til www.assemblyvoting.dk og www.nemgeneralforsamling.dk
Forestående møde med Kultur og Fritids Udvalget i Gentofte (KUF)
KB har været i dialog med fritidschefen om det forestående møde med (KUF). Der er enighed om at udnytte de
afsatte 45 minutter mødetid til 3 emner
• Fastholdelse af unge i foreningsidræt.
SIG udvalget Projekt Fastholdelse (CT, UH og LT) arbejder videre med forberedelse af temaet til dialog med
KUF.
Der fremkom forslag til tema under emnet med forslag om idrætsudøveres mulighed for øget mobilitet
mellem klubber/idrætsgrene m.v. i forsøget på at fastholde de unge i en forenings aktivitet. Herunder
accept fra foreninger til at unge kan skifte til anden idrætsgren til nedsat kontingent i en prøveperiode og
måske en politisk accept af at forældre kan søge om økonomisk tilskud til barns nye godkendte forening.
• Demokrati i foreningslivet.
Emnet demokrati har været til dialog i Folkeoplysningsudvalg og i Kultur og Fritidsudvalget i op mod 1 år.
SIG støtter op om emnet og om dialogen, og vil på KUF mødet orientere udvalget om den indgåede aftale
med Assembly Voting.
Der er et ønske i SIG om at udfordre politikerne med spørgsmål om hvor den politiske dialog er på vej hen,
og hvilke politiske/administrative tiltag om emnet som der arbejdes med.
TP fremkom med Berlingske Tidende artikel med undersøgelse dateret den 21. feb. 2020, 1. sektion. Emnet
”forældre savner demokratisk dannelse i folkeskolen”. SIG spørger hvad gør Skole/Fritid på rådhuset for at
imødegå undersøgelsens resultater?
• Samarbejde Skole/Forening, emne rejst af KUF.
KUF er interesseret i at høre SIGs perspektiv på emnet, specielt mhp. fastholdelse, men også muligheden
for at give en bredde i idrætstilbuddet i folkeskolen.
Der udspandt sig en dialog om Gentofte Liv og deres samarbejde md Maglegårdsskolen/-hallen og HIKs
anlæg og med at få HIKs aktiviteter og senest Gentofte Svømmeklubs aktiviteter på skoleskemaet. Der
sigtes på at udvikle med volleyball og basketball, og samarbejde med Tranegårdsskolen og Ordrup Skole.
SIGs bestyrelse støtter fuldt op om udviklingen når aktiviteterne holdes udgiftsneutral for de involverede
foreninger.
• Der udfærdiges to spørgsmål til hvert af de første 2 emner. Disse sendes til Stig senest tirsdag 18/8
Ny svømmehal ved Kildeskov.
Der er ingen viden om nyt i projektet. Jfr. Gentofte Kommunes hjemmeside fremgår det at Opgaveudvalg ”Ny
Svømmehal ved Kildeskovhallen” afventer forhandling med Slots- og Kulturstyrelsen.

Karsten / alle
Ansvarlig på mødet
med KUF: Christian

Ansvarlig på mødet
med KUF: Karsten

Ansvarlig på mødet
med KUF: Morten

Se ovenfor
Christian Toft

Gentofte Tennis Center:
SIGs bestyrelsen har intet hørt fra Gentofte Tennisklub efter at medlemmer af SIG bestyrelse i foråret havde et
virtuelt møde med formanden for Gentofte Tennis Klubs formand Christian Eppers.
PPJ omdelte en skrivelse med hans betragtninger i forbindelse med et eventuelt tenniscenter på 6000
kvadratmeter grund på Gentofte Stadion. Der udspandt sig en livlig dialog i bestyrelsen om emnet og hvilke
holdninger SIGs bestyrelse kan have til det af Gentofte Tennis klub beskrevne projekt. I udgangspunktet er der en
meget skeptisk holdning til projektet som vil optage et stort åbent areal der i dag anvendes af adskillige foreninger.
Der er enighed om at JS og TP skal kontakte Gentofte Kommune for at undersøge GK holdning til et projekt.

Jesper og Thorkild

Sportsgym / fitness træningscenter i Sportsparken
Per PlesnerPPJ omdelte et skriftligt materiale vedrørende det projekt med et indendørs nyt fitness- og træningscenter som
Jacobsen
ønskes byttet på Gentofte Stadion mellem is-og Stadion hallen, i ”Gryden”. PPJ oplyste at der i øjeblikket sidder
medlemmer og arbejder med en spørgeskema undersøgelse/behovsanalyse, som er i støbeskeen. PPJ redegjorde
for status i projektet der indeholder idrætsgren målrettet fitness og træning samtidig med at projektet indeholder
skadebehandling med fysioterapeuter. PPJ har fået kontakt med nogle af i alt 14 klubformænd på stadion som
personligt er kontaktet.
PPJ mener meget bestemt at MoMo projektet på Gentofte Stadion er uforenelig med hans skitserede projekt.
SIG mener at MoMo projektet er under etablering og at projektet vil blive gennemført.
PPJ fastholder at hans skitserede projekt skal køre uafhængig at MoMo projektet.
SIG er enig med GK og MoMo at der er behov for et træningscenter for modne borgere, men SIG er meget kritisk
over for hovedfinansieringen af projektet via Klubrumspuljen.
Der er en generel enighed i SIG bestyrelse i at SIG skal forsøge at forhandle sig til ændring således at foreninger på
Gentofte Stadion kan få tilbud om at anvende MoMo centret til deres medlems fitness træning.
PPJ ønsker et budget på 50.000 kroner til at videreudvikle projekt Sportsgym / fitness træningscenter på Stadion.
Beløbet blev ikke bevilget på mødet.
Der er generel enighed om at SIG bestyrelse afventer resultatet af den behovsanalyse som PPJ har i støbeskeen.
Herefter vil emnet og et eventuelt bevilget budget til projektet blive genovervejet.
Der er desuden generel enighed om at JS kontakter MoMo for at sondere muligheder for et samarbejde.
Monitoreringsudvalget:
UH kunne informere om at der er opsat kameraer i hallerne. UH har ingen øvrig viden om status i projektet,
desuden om dataindsamling er påbegyndt.
SIG bestyrelse efterlyser igen et nyt og et lettere tilgængeligt afmeldingssystem til reserverede tider.
UH følger op på emnet

Ulrik

4

5

6

Kort nyt fra udvalgene

Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:

Eventuelt

Folkeoplysningsudvalget:
Ingen informationer.

Karsten

Klubrumspuljen:
GVI klubformand Jesper Sørensen (JS) deltager fremover som SIG repræsentant i Klubrumspuljen møder. Øvrige
repræsentanter er Linda Gry (LG) og Lisbet Elkjær (LE)

Linda, Hanne og
Jesper

Næste bestyrelsesmøde 17. september 2020 kl. 18:00 i Hellerup Sejlklub, Paul Elvstrøms Plads 1, 2900 Hellerup

Thorkild

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
Ingen informationer
17.08.2020 / Thorkild Pedersen

