
Ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde i SIG den 1. marts 2021 kl. 19:00 – 20:30. 
Tilstede virtuelt………… Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Christian Toft (CT), Jesper Sørensen (JS), Lisbet Elkær (LE), og Thorkild Pedersen (TP),), 

Linda Gry (LG), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ 
Afbud………………………… Hanne Leth (HL),  Ulrik Hesse (UH) 
Referent……………………  Thorkild  
 
 

# Punkt Diskussion/beslutning 
 
Med henvisning til referat fra SIG bestyrelsesmøde den 18. februar 2021, punkt 3b, er der aftalt ekstraordinært 
virtuelt SIG bestyrelsesmøde hvor emnet ”Afdækning af behov for styrketræningstilbud til foreningsidræt i 
Gentofte” til en pris af 128.500 + moms, vil være eneste emne på dagsordenen.  
 
Jfr. mødereferat fra SIG bestyrelsesmøde 18. feb. 2021: 
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. 
 
Flere bestyrelsesmedlemmer har rundsendt mails med deres tilgang til emnet. Der henvises til mails fra 

• Per Plesner-Jacobsen fra 1. marts kl. 18:56 
• Ulrik Hesse fra 1. marts 2021 kl. 18:59 
• Christian Toft fra 1. marts kl. 13:02 

  

Ansvarlig og 
deadline 
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