
Bestyrelsesmøde i SIG den 17. september 2020 kl. 18:00 – 22:00. 
Tilstede………………………… Karsten Bobek (KB), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Christian Toft (CT) og Thorkild Pedersen (TP) 
Afbud…………………………… Jesper Sørensen (JS), Ulrik Hesse (UH), Lisbet Elkær (LE), Hanne Leth (HL) Linda Gry (LG), 
Referent………………………  Thorkild  
 
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Godkendelse af referat 001: Referat fra møde 12.08.2020 var medsendt dagsorden til godkendelse 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
  

 

2 Formanden orienterer 002: Corona krisen 
KB kort om emnet som er i fokus i øjeblikket.  Det er oplyst at der opstår problemer i flere idrætsforeninger med 
forsamlingsforbuddet på 50 personer. Det er også vurderingen at langt de fleste idrætsklubber er vel orienterede 
om de statslige og kommunale informationer og forholdsregler der skal og bliver fulgt ude i klubberne. 
 
Fodboldklubben St. Pauli København. 
Da klubben iflg. de oplyste er medlem af DGI, kan de ifølge SIG nuværende vedtægter blive medlem af SIG. Det 
betinger dog at de er godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte af folkeoplysningsudvalget i Gentofte.  
En evt. St. Pauli København ansøgning er pt. ikke behandlet i Folkeoplysningsudvalget i Gentofte. 
 
Møde med KUF. 
TP skal udarbejde mere udførligt materiale til fortsat anvendelse i arbejdet mellem KUF og SIG. 
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Emner til drøftelse. 003a: Fitness/træning center projekt v/Gentofte Sportspark. 
På grund af travlhed er der pt. ikke taget kontakt til MoMo med henblik på at undersøge hvorvidt MoMo projektet 
kan udbredes og involvere idrætsklubberne på station. 
 
MoMo projektet tages op på næste SIG bestyrelsesmøde som selvstændigt punkt på dagsorden. 
 
PPJ har udsendt 15 spørgeskemaer til idrætsklubber der anvender faciliteter på Gentofte Stadion. Der er deadline 
for indsendelse af besvarelser på spørgeskemaet til den 20. sept. 2020. Til dato er der modtaget flere gode og 
brugbare besvarelser. 
PPJ arbejder sammen med sin projektgruppe videre med projektet for at få behov m.v. belyst. 

 



 
 
 
 
 
 

SIG/KB har fået en henvendelse fra Fritid v/Stig vedr. samarbejde omkring udarbejdelse af en behovsanalyse 
omkring styrketrænings faciliteter i Gentofte Kommune. Undersøgelsen bør omfatte hele kommunen og ikke kun 
Gentofte Stadion arealet. 
En sondering omkring ekstern hjælp til undersøgelsen viser at Idrættens Analyseinstitut vil være bedst til 
undersøgelsen. 
Der planlægges for et indledende møde med Fritid V/Stig før henvendelse til Idrættens Analyseinstitut. 
 
PPJ anmoder om en 2 mdr. periode for at han kan færdiggøre sin spørgeskemaundersøgelse for ikke at forvirre i 
adspurgte foreninger. SIG vil gøre vores bedste for ikke at forvirre, men at vi ikke forventede at det kunne 
udsættes i 2 måneder 
 
Fitness center/styrketræning faciliteter tages op på næste SIG bestyrelsesmøder den 27. oktober   
 
003b: Monitoreringsudvalget: 
Der har været afholdt møde med Fritid omkring implementering af monitorering af aktiviteter i kommunale 
idrætshaller. Der er blevet opsat 13 – 15 kameraer. De resterende 18 kameraer ventes opsat inden 1 oktober 2010.  
Der er indgået aftale med ekstern partner om bearbejdning af rådata hvoraf kan udledes oversigt over ønskede 
aktiviteter på givet tidspunkter. Hyppighed bliver 2 x foto pr. time kl. 15 og kl. 45 (kvart over og kvart i hver hele 
time). SIG opfordrer Monitoreringsudvalget til at gentænke hyppighed og tidspunkter i antal fotos, for bedre 
dækning af aktiviteter i hallerne. 
Dette råmateriale af fotos giver stor mulighed for data udtræk. Et såkaldt ”dashboard” vil kunne tilgås af udvalgte 
medarbejdere i Gentofte Kommune, af halinspektører og foreningsledere kan få adgang til egne data. 
Systemet indkøres med en testperiode inkl. august 2021.   
Rejste spørgsmål – hvornår er en facilitet fuldt udnyttet? SIG skal medvirke til at undersøge dette med sparring i 
Facilitetsudvalget med underudvalg herefter komme med forslag til retningslinjer ifm. rådata bearbejdningen. 
SIG opfordrer til stadighed Gentofte Kommune til udarbejdning at nyt system til afmelding af tildelte haltider. 
Faktisk allerhelst et helt nyt bookingsystem, der vil gøre det lettere at booke, afbooke eller reservere i tilfælde af 
afmelding etc. 
 
Det er oplyst at Gentofte Kommune arbejder med en ny app der er tænkt anvendt til afmelding af haltid. 
 
003c: SIG observatør i Facilitetsudvalget. 
Bestyrelsen blev orienteret om valget af Jesper til at indtage SIG pladsen i Facilitetsudvalget. Bestyrelsen drøftede 
omkring formålet med SIG sæde. Bestyrelsen ønsker en orientering fra Fritid/Stig Eiberg omkring formålet med at 
indtage dette sæde, da SIG ikke skal deltage i Facilitetsudvalgets beslutninger m.v. 
 
 
 



 
003d: Status og mål for udvalgsarbejdet. 
 

• Projekt Demokrati.  
TP orienterede om status set fra et SIG synspunkt, også set i sammenhæng med det netop gennemførte møde med 
KUF.  Demokratiprojektet er et projekt fra Folkeoplysningsudvalget og KUF bliver holdt orienteret. Der henvises til 
referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 26.08.2020 hvoraf der fremgår en detaljeret køreplan for 
Folkeoplysningsudvalgets videre arbejde med projektet. 
TP kunne orientere om hans samtale om demokrati i foreningslivet med Dansk Idrætsforbunds juridiske 
medarbejder Jan Larsen, som bl.a. havde oplyst at DIF er ved at udarbejde nye anbefalinger om emnet ”demokrati i 
foreningslivet”. 
  

• Facilitetsudbygningsudvalget 
TP orienterede om henvendelse til Fritid vedr. et evt. Gentofte Tennis Center bygget på Stadion. Stig havde oplyst 
at GK er orienteret om projektet uden der er taget nogen stilling til projektet. Stig mindede om at tidligere 
undersøgelse har påvist at tennis udnytter eksisterende faciliteter i Gentofte Kommune 100% og at eks. fodbold i 
undersøgelsen kun udnytter fodboldbanerne 60 %. Denne undersøgelse skønnes at ville indgå i en evt. politisk 
vurdering af projektet” Gentofte Tennis Center på stadion”. 
 
Der arbejdes stadig med udbygning af Palladium med bedre faciliteter til Hellerup Fægteklub og Hellerup Sejlklub. 
Der er givet en ekstra bevilling til renovering af garageanlægget i Palladium, så ser er i dag over 30 mio. kr. til 
projektet. 
 

• Projekt skadeforebyggelse. 
LG har sendt en skrivelse til SIG bestyrelse om projektet. MSJ har ikke set indholdet af skrivelsen debatteret i 
Skadeforebyggelses gruppen. Gruppen ville diskutere det til næste møde og komme med et samlet forslag. 
 Emnet henvises til senere behandling. 
 

• Projekt Fastholdelse. 
CT orienterede om status fra møde 1. september mellem SIG (Ulrik, Lisbeth, Christian) DGI Storkøbenhavn og 
Gentofte Kommune. Hermed en CT opsummering på mødets hovedpunkter: 
 
SIGs fokus 

• SIG har et fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser, hvor der især sker et stort frafald i 
foreningsdeltagelsen. 

• Ønsker at skabe sammenhæng mellem nogle af de hypoteser der er om frafald samt et ønske om 
samarbejde på tværs af foreninger. 
Blandt hypoteser/emner nævnes: 



o Fleksibilitet. De unge er presset på tid, især fra de starter på gymnasiet, hvilket skyldes lektier, 
fester, sociale medier mv. Kan man fx arbejde med fleksible haltider og medlemskaber, så man ikke 
er bundet på én idræt. 

o Er der en sammenhæng mellem fastholdelse af unge og fastholdelse af trænere. Og hvad kan gøre 
for at fastholde trænere. 

o Kan der udvikles en fælles styrke/fitness-facilitet i kommunen. 
• SIG har fremlagt deres fokus for KUF (Kultur, Unge og Fritidsudvalget) 
• Oplever en udfordring mellem professionel forening vs. Frivilligt drevet forening 
• Er interesseret i mere viden. Fx en lokal undersøgelse. Er især interesseret i viden om børn og unges 

idrætsvaner ift. at starte igen senere hen. 
  
DGI Storkøbenhavn 

• Har stort fokus på unge og er interesseret i samarbejde 
o Vil meget gerne samarbejde med SIG om et udspil/program til Gentofte Kommune 

• Har viden, indsigt og erfaring fra flere kommuner 
  
Gentofte Kommune 

• Har et stort fokus på unge. Her blev nævnt arbejdet med: 
o Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt 
o Visionskommuneaftale med DGI og DIF 
o Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel, herunder projekt Fælles om ungelivet 

Vi aftalte: 
• Rune (GK) sender mere information om Den Islandske model til SIG. 
• Christian, Lisbet og Ulrik tager en drøftelse med resten af SIG omkring fremadrettet samarbejde 
• SIG og Magnus (DGI) snakker sammen 

 
 

• Projekt Vedtægter og Forretningsorden. 
Det forventes der bliver fremlagt forslag til opdatering af SIG vedtægter og et forslag til ny Forretningsorden 
omkring årsskiftet til 2021. 
 

• Integrationsrådet. 
Ingen oplysninger da UH er fraværende. 
 

• Grønt Råd. 
SIG repræsenteres i Grønt Råd af Martin Dahl fra Gentofte Liv og  som MSJ er i dialog med. Der er intet nyt i 
forbindelse med Grønt Råds arbejder. 
 



• SIG hjemmesiden. 
KB afventer dialog med LG og hendes mand Jacob som arbejder med opdatering af SIG hjemmeside. 
 

4 Kort nyt fra udvalgene Folkeoplysningsudvalget:   
Der har ikke været afholdt møde siden sidste SIG bestyrelsesmøde. 
 
Klubrumspuljen:  
Der har været afholdt møde i Klubrumspuljen. Der var ansøgninger for 1,2 mio kroner. 
Ingen af SIG medlemmerne tilstede ved mødet. Orientering på næste SIG bestyrelsesmøde. 
 

 
 
 
 

5 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder m.v.: 
 

Næste bestyrelsesmøde 27. oktober 2020 kl. 18:00 i Kildeskovhallen.  
 
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 

 

6 Eventuelt Ingen informationer 
 

 

        23.09.2020 / Thorkild Pedersen 

 


