Virtuelt bestyrelsesmøde i SIG den 18. februar 2021 kl. 19:00 – 21:15.
Tilstede virtuelt…………
Afbud…………………………
Referent……………………

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

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat

2

Formanden orienterer

001: Referat fra møde 18.01.2020 var medsendt dagsorden til godkendelse.
Referatet var blevet udsendt for sent, og deltagerne fik derfor t.o.m. søndag 21. februar til at komme med
eventuelle kommentarer.
Intet nyt fra formanden

3

Emner til drøftelse.

003a: Corona krisen.
CT ønsker SIG presser på for at Gentofte Kommune snarest skal åbne op for indendørs træning. I Gentofte
Svømmeklub findes en protokol til at håndtere en sikker afvikling af træning.
UH støtter op om at presse for snarlig åbning, men holdning er at centrale myndigheder nok skal give tilladelse til
åbning af inde faciliteter, før det kan forventes at Gentofte tillader brug af inde faciliteter. UH understreger
vigtigheden af til stadighed god udluftning i opholds- og trænings faciliteter.
JS oplyste at GVI har åbnet udendørs fodboldtræning med 4 spillere og 1 træner.
I bestyrelsen er der enighed om at åbne en dialog med Fritid/Stig Eiberg om genåbning af kommunale faciliteter,
eventuelt med krav om jævnlige test og evt. andre generelle regler for brugerne af faciliteter.
Endvidere ønsker SIG at åbne en dialog vedr. anvisning af faciliteter til udendørs træning til idrætsklubber som
normalt kun træner i indendørs faciliteter. Derved forudses at flere ”indendørs klubber” kan komme tidligere i
gang med træning og andre aktiviteter bl.a. for fastholdelse af unge i deres idræt.
CB vil kontakte Fritid/Stig Eiberg med spørgsmål om anvisning af udendørs areal til klubber der normalt træner
inde faciliteter m.v.
003b: SIG kommende repræsentantskabsmøde:
TP redegjorde for de allerede foretagne forberedelser til afholdelse af SIG repræsentantskabsmøde torsdag den
25. februar 2021. Dagsorden er rettidig udsendt til medlemmer. Dagsorden blev gennemgået og bekræftet.
Alle repræsentantskabsmøde relevante dokumenter er lagt op på www.sigsport.dk . Der er løbende udsendt info
til medlemsklubber og Jacob Gry vil som administrator at Assembly Voting afstemningssystemet udsende log in
info til medlemsklubber. Der udsendes endvidere Teams invitation til deltagelse i online streaming af
repræsentantskabsmødet. Der er løbende kontakt til den foreslåede dirigent Robert Mikelsons.

Ansvarlig og
deadline
Thorkild

Den særligt udpegede gruppe - UH og JS - kom med forslag om at give SIG Prisen 2021 til borgmester Hans Toft for
hans gennem årene konstante støtte og prioritering af idrætten og dets klubber i Gentofte Kommune. En enig SIG
bestyrelse bakker fuldt op om UH og JS forslag til modtager af SIG-prisen 2021. UH skriver udkast til tekst til
pressemeddelelse til Villabyerne.
Det er aftalt at CB, LE, TP, sammen med dirigent Robert Mikelsons og administrator Jacob Gry, mødes i GVI,
Mosebuen 28 B, 2820 Gentofte torsdag den 25. feb. kl. 17:00 forud for Repræsentantskabsmødet kl. 19:00.
I forbindelse med gennemgangen af SIG budget for 2021, blev der fra enkelte medlemmers side peget på
formuleringer om og anvendelsen af 80.000 til undersøgelse vedr. forebyggelse af idrætsskader og fastholdelse,
samt tilskud til samme fra GK på 50.000, herunder momsproblematik af beløbene.
Enkelte medlemmer af bestyrelsen ønskede forhold om momsproblematik undersøgt idet det i betydelig grad
influerer på beløbenes størrelse og værdi for SIG.
Ovennævnte budget dialog udviklede sig herefter til en dialog omkring det af CB og TP, fra Idrættens
Analyseinstitut (IDAN) til forhandlede tilbud på undersøgelse ”Afdækning af behov for styrketræningstilbud til
foreningsidræt i Gentofte” til en pris af 128.500 + moms.
Emnet har været behandlet på flere forudgående SIG bestyrelsesmøder, CB og TP har afholdt virtuelt møde med
Fritid/Stig Eiberg som på vegne af GK stærkt støtter op om undersøgelsen, ligesom CB har haft flere møder med
IDAN om tilblivelsen af tilbud om undersøgelsen.
Enkelte medlemmer af bestyrelsen følte sig ikke informeret om undersøgelsen og var kritisk omkring indhold og
formål med undersøgelsen.
Der er aftalt ekstraordinært virtuelt SIG bestyrelsesmøde til mandag den 1. marts. 2021 kl. 19:00, hvor emnet
”Afdækning af behov for styrketræningstilbud til foreningsidræt i Gentofte” til en pris af 128.500 + moms, vil
være eneste emne på dagsordenen.
003c: Faciliteter og deres anvendelse i 2021 + 2022.
• Emne: mail dateret 10. feb. 2021 kl. 17:33 fra GK Fritid.
”Fritidsafdelingen og Facilitetsudvalgets sekretariatet har indstillet til Facilitetsudvalget, at vi suspenderer
den normale fordelingsproces vedr. de faste træningstider og administrativt kopierer disse fra sæson 20202021 til også at gælde i sæson 2021-2022, for at give foreningerne og andre noget arbejdsro til alle Corona
opgaverne.”
Det blev oplyst ved SIG bestyrelsesmødet, at Facilitetsudvalget har godkendt Fritidsafdelingen og sekretariats
indstilling, og at træningstider fra sæson 2020 -2021 fastholdes i sæson 2021 -2022.
På spørgsmål fra TP oplyste JS at der er åbenhed i Facilitetsudvalget til behandling af ansøgning om træningstid fra
nye og/eller andre klubber end de som tidligere har ansøgt om og som har træningstid.
Hele emnet ”Facilitetsudvalget” behandles på SIG bestyrelsesmødet den 10. marts 2021.
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Kort nyt fra udvalgene

004a: Folkeoplysningsudvalget:
Der er ikke afholdt møde i Folkeoplysningsudvalget siden sidste SIG bestyrelsesmøde.
Næste møde i udvalget afholdes tirsdag den 23. februar 2021. Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne i
skrivende stund. Emnet demokrati og udkast til Fritid.s spørgeskema medsendt mødeindkaldelse som bilag.
TP oplyste han som suppleant til udvalget p.t. ikke har læst mødeindkaldelsen men bad om at de faste medlemmer
i Folkeoplysningsudvalget husker der bør være spørgsmål om involvering og uddelegering af beslutningsprocesser
til medlemmer i de folkeoplysende idrætsforeninger, altså bestyrelsernes ønske om decentrale
beslutningsprocesser i deres foreningerne.
004 b: Klubrumspuljen:
Der er ikke afholdt møde i Klubrumspuljen siden sidste SIG bestyrelsesmøde.
UH rejste igen kritiske spørgsmål om arbejdet i Klubrumspuljens sekretariat, herunder langsommelig info med
tilbagemelding og udbetaling af tildelt støtte. Emnet er i fremtidig fokus for opsamling af dokumentation.
Næste deadline for ansøgning er 1. marts 2021 – næste planlagte møde er ca. 14 dage senere.
004 c: Monitoreringsudvalget:
Der er intet nyt vedr. monitorering af idrætsfaciliteter i kommunen. Det program og den ap som er skabt til
programmet, dur ikke, og programmet er sendt til tælling. Der ventes på et nyt program som dur.
004d: Facilitetsudvalget:
Se punkt 3c.
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Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:

Kommende møder er:
Virtuelt repræsentantskabsmøde torsdag den 25. februar 2021 kl. 1900. Assembly Conference Voting og Teams.
Ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde mandag den 1. marts 2021 kl. 19:00 via Teams
Bestyrelsesmøde onsdag 10. marts 2021 kl. 18:00 hvis restriktioner tillader fysisk fremmøde, ellers afholdes virtuelt
møde med mødetidspunkt kl. 19:00 via Teams. Fysisk mødested er ikke bestemt.
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”
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Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde indkaldes af Thorkild
Ingen info.

20.02.2021 / Thorkild Pedersen

