Virtuelt bestyrelsesmøde i SIG den 17. marts 2021 kl. 18:00–18:45 og igen kl. 19:45-21:30 MED RETTELSER
Tilstede virtuelt…………
Ikke tilstede………………
Referent……………………

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

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat

001: Bestyrelsesreferat fra den 1. marts 2021 og 10. marts 2021 godkendt.
(CT) ønskede tilføjet til de udsendte referater, at han ønskede Nikoline, fastansat træner i Gentofte Svømmeklub,
fysioterapeut og Ph.d.-studerende – med som bisidder ved kommende fortsatte forhandlinger mellem IDAN og SIG
vedrørende ”Afdækning af behov for styrketræningstilbud til foreningsidræt i Gentofte Kommune”.
Anmodningen afventer formanden (KB) accept.
Ingen andre bestyrelsesmedlemmer havde bemærkninger dertil.

2

Formanden orienterer

(KB) ønsker alle bestyrelsesmedlemmer vil gennemgå listen over SIG udvalg og andre SIG opgaver med henblik på
en eventuel revision af listen.
(KB) ønskede også at det enkelte bestyrelsesmedlem skal gennemgå de fra 2020 fokusområder som det enkelte
bestyrelsesmedlem er tovholder på, med henblik på hvorvidt området fortsat skal have SIG fokus og hvorvidt det
pgl. bestyrelsesmedlem fortsat ønsker at være tovholder på området.
(KB) oplyste at SIG har mulighed for betydelig indflydelse på kommunale beslutninger inden for idrætsområdet.
Det er også Fritid/Stig Eibergs ønske at have et stærkt og aktivt SIG. Denne rolle kræver dog ofte en ganske
betydelig arbejdsindsats fra det enkelte bestyrelsesmedlem eller tovholder for et område. Dette arbejde bør det
enkelte bestyrelsesmedlem være klar til at påtage sig.
Ingen af bestyrelsesmedlemmer havde umiddelbart bemærkninger til formandens orientering for disse områder.
(KB) ønskede også bestyrelsens procedurer og SIG bestyrelsesmøder op til overvejelse. Skal der være en anden
dagsorden eller bestyrelsesreferat eller skal bestyrelsesmøder afholdes på anden måde.
(CT) Han ønskede at dagsorden bør være mere stringent. Han foreslog at dagsorden opdeles i områder: til info – til
drøftelse – til beslutning. Vedtaget.
(LG) ønskede sig et mere præcist referat.
(KB) ønskede at bestyrelsesmedlemmer hurtigt gav feedback på udsendte referater. Han ville bestræbe sig for at
tydeliggøre dagsorden og referater.

Ansvarlig og
deadline

Karsten accepteret
Alle, næste
bestyrelsesmøde
Alle, kommunikér til
KB senest 5. april

(KB) ønskede endvidere en genkonstituering af bestyrelsen med næstformand og sekretær. (KB) indbød alle
bestyrelsesmedlemmer til at melde sig som kandidat til disse 2 poster. Ingen meldte sig som ny kandidat.
Thorkild Pedersen blev genvalgt som SIG næstformand og som bestyrelsens sekretær.
3

Emner til drøftelse.

Herefter var der kl. 18:40 pause for at afholde ekstraordinær SIG repræsentantskabsmøde.
003a: Corona-restriktioner.
003b: Ekstraordinær repræsentantskabsmøde
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde for vedtagelse af de opdaterede SIG vedtægter var afholdt og nye
vedtægter for SIG vedtaget.
Der blev rejst spørgsmål vedr. SIG fortegnelse over kontaktdata til medlemsforeninger.
(TP) redegjorde for (LE) store forberedende arbejder med medlemslisten forud for repræsentantskabsmødet og de
opdateringer der blev foretaget løbende efter tilbagemeldinger fra medlemsforeninger.
003c: Facilitetsudvalget
(KB) klarlagde status for Facilitetsudvalget som på Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. feb. 2021 har fået
genvalgt formand og næstformand jfr. referat fra Folkeoplysningsudvalget:
•

SIG indstiller, at Bo Bay, Hellerup Idrætsklub udpeges til formandsposten for facilitetsudvalget i perioden
1.1.2021 til 31.12.2022, og at Robert Mikelsons, Gentofte Volley udpeges til næstformandsposten i perioden
1.1.2021 til 31.12.2021. Bo Bay og Robert Mikelsons har fungeret som formand og næstformand fra
1.1.2019 til medlemmernes tilfredshed.

(UH) mener der er flere ting som bør være i fokus for SIG – det er meget svært at få noget (ændringer) gennem
Facilitetsudvalget, idet udvalget efter hans mening reelt bliver ”kørt af Gentofte Kommune”
(UH) mener endvidere at flere af underudvalgene, herunder specielt haludvalget, fungerer dårligt.
(UH) mener endvidere at en fortsat SIG drøftelse af Facilitetsudvalgets rolle bør have formand Bo Bay og
næstformand Robert Mikelsons som deltagere.
(JS) henviste til Facilitetsudvalgets beslutning om at fastholde fordeling af haltider fra 2020 til også at gælde i 2021
og ind i 2022. (Ser punkt 003c fra SIG bestyrelsesreferat fra 18. feb. 2021.)
(LG) oplyste at emner behandlet i underudvalgene ikke kommer op i Facilitetsudvalget. Hun mener det er i orden
Med den samme fordeling af haltider som tidligere.
(PPL) oplyser at Fritid /Stig Eiberg er ved at lave indstilling til budget 2022 til Kommunalbestyrelsen.
(JS) oplyste at Jægersborg Boldklub får en kunststofbane.
På sidste møde blev det planlagt med mere lys på udendørs baner.

HVAD BLEV VI ENIGE
OM UNDER DETTE
PUNKT? DER VAR EN
ACTION

Endvidere blev det overvejet hvorvidt is hallen og andre indendørs haller kan anvendes i sommerferieperioden.
Det bliver der arbejdet med, da der skal være personale til rådighed.
Det planlægges at etablere bløde bander i is hallen.
(HL) spurgte hvorvidt det er muligt at ændre på procedurer.
(JS) der er en kamp om tid på banerne i de forskellige haller. Det er en kamp – alle mod alle – for at få haltid.
Ændringer i haltid til foreninger hænger meget sammen med den planlagte monitorering.
(MSJ) spurgte hvad vi egentlig vil med punktet. Facilitetsudvalget er et overordnet udvalg, det er i de 4
underudvalg der er problemer. I underudvalgene er der klubrepræsentanter som har en egoistisk tilgang til egen
klub fordel. Bliver man ikke enig går spørgsmålet tilbage til Facilitetsudvalget.
MSJ har for ca. 6 mdr. siden rundsendt info om omtalte udvalg uden at SIG bestyrelsesmedlemmer har givet
feedback. Spørger igen hvad SIG vil med punktet?
(UH) foreslår SIG holder et møde med Facilitetsudvalgets formand Bo Bay og næstformand Robert Mikelsons.
Der kan det så planlægges for kommende SIG bestyrelses skridt om emnet. Gentager at udvalgene ikke fungerer
godt.
(MSJ) enig med (UH). Alle kæmper for egne interesser. Mener SIG bør lægge pres på GK for at få mere tid.
(JS) enig med (MSJ) og har læst det af (MSJ) rundsendte materiale.
(PSJ) mener at administrationen er fastlåst og ufleksibelt.
(KB) Når Monitorering af hallerne bliver effektivt må det hjælpe med fakta om foreningers brug af haltid.
(JS) Skriver til Fritid/Stig Eiberg vedr. åbne haller i sommerferieperioden.
003d: Borgmester møde
Det er aftalt at (KB) skriver til ny borgmester Mickael Fenger med anmodning om afholdelse af et møde mellem
borgmester og SIG. Foreslået tidspunkt omkring 1 mdr. efter hans indsættelse i embedet.
Der skal udarbejdes få vigtige emner som eks: hvordan ser borgmesteren SIGs rolle i kommunen.
(LG) opfordrer til et formøde i SIG for at klarlægge emner til borgmestermødet.
(JS) SIG skal være meget tydelig og specifik i sin argumentation. Et andet emne er en status på idrætslivet i
kommunen efter at idræt nu har været lukket ned i 1 år.

KB inden udgange af
marts

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et lille udvalg – Jesper Sørensen/Ulrik Hesse/Christian Toft - som skal forme en
dagsorden til det forventede borgmestermøde.
003e: Forretningsorden og fokusområder.
(MSJ) har opdateret forretningsordenen til HIK. Han sender den til orientering for SIG bestyrelsen. Og udarbejder
forslag til en forretningsorden for SIG

(KB) ønsker alle gennemgår bestyrelsens fokus punkter og melder tilbage om hvorvidt det enkelte
bestyrelsesmedlem mener SIG ”spænder buen for hårdt”.
(JS) mener nye punkter skal til – eksempel fastholdelse – mange steder med 14 mdr. uden idræt.
På næste bestyrelsesmøde skal alle være opdaterede om bestyrelsens fokuspunkter.
(TP) spurgte til hvorvidt SIG har et arkiv for historiske dokumenter. Foreslår der bliver taget hånd om emnet.
(PPJ) mener SIG har et kontor i Kildeskovhallen hvor der muligvis står et antal ringbind. Han undersøger hvorvidt
det er tilfældet.
(LG) mener at SIG i forbindelse med sin hjemmeside har fået ”plads i skyen”
(TP) tager emnet videre herfra.
003f: Wannasport og Idrætspas
SIG bestyrelsen har fået rundsendt materiale vedr. Idrætspas.
Et Idrætspas koster 249 kr. pr. mdr. En fordel kan være nye medlemmer til foreningerne. Der skal stilles med
trænere men det forudses at det ikke vil være tiltrækkende for klubber idet der kun vanskeligt kan skabes god
økonomi i ordningen.
Et emne i samme forbindelse er Fodboldfabrikken hvor Gentofte er udfundet som test kommune. Efter det oplyste
finder GK emnet interessant.
(TP) mener at indføres Idrætspas bliver der mindre tid til foreningsliv i hallerne.
(PSJ) kan ikke se hvad SIG har interesse i Idrætspas der tager faciliteter fra klubber. Mener det er en måde som GK
ønsker at fylde idrætshaller med aktivitet.
(MSJ) tror ikke på systemet med Idrætspas, og at foreninger ikke bliver kompenseret med klubtid.
(HL) Mener Idrætspas er en succes i Ålborg som eneste sted.

TIL HVORNÅR?

Morten laver oplæg
til et af de
kommende
bestyrelsesmøder
SE ovenfor,
gentagelse

(KB) I Ålborg og i Odense er der bygget særlig hal til formålet. Der findes tilstedeværende trænere og frivillige i
forskellige idrætsgrene i åbningstiden. Det til forskel fra et evt. nyt system med Idrætspas i Gentofte, hvor det er
WannaSport som skal køre systemet.
(JS) er forbeholden mod Idrætspas, som ikke skaber klublig og dygtiggørelse. Der bliver meget pendlen rundt og
han frygter at klubber mister medlemmer.
Wannasport har været etableret i 3 til 4 år i Gentofte. SIG anser ikke WannaSport som en succes i Gentofte
(TP) foreslår at SIG udskyder dialog og evt. indførelse af Idrætspas i Gentofte til efter Monitorering af hallerne er
etableret og når der er skabt en lettere mulighed for til- og afmelding af træningstid.
Det er også foreslået mere fokus på ”en times motion dagligt”, mere fokus på forenings aktiviteter som vil kunne
hjælpe med at opnå de ønskede resultater som beskrevet af opgaveudvalget - En times motion dagligt.
SIG bestyrelsen besluttede ikke at støtte indførelse af Idrætspas i Gentofte og foreslog i stedet mere fokus på de
forskellige idrætsforeningers aktiviteter i kommunen.
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Kort nyt fra udvalgene

004a: Folkeoplysningsudvalget
(PPJ) redegjorde for Folkeoplysningsudvalgets behandling af ”Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt” anbefaling
til Kommunalbestyrelsen. Det var indtrykket at der vil blive tilført kommunale midler til at føre opgaveudvalgets
anbefalinger ud i livet. Aftenskolerne og 60+ meldte sig til at medvirke til at realisere opgaveudvalgets
anbefalinger.
(HL) oplyste at det korte varsel som SIG havde fået til at gennemgå opgaveudvalgets anbefalinger og komme med
et evt. høringssvar var begrundet i at anbefalinger og høringssvar vedtages i Kommunalbestyrelsen snarest.
(KB) har samordnet de forskellige input fra bestyrelsesmedlemmer til opgaveudvalgets ”en times motion dagligt”.
Materialet har udmøntet i et SIG høringssvar som i sin helhed vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsen.
004b: Klubrumspuljen
Møde afholdt mandag den 15. marts 2021.
Bestyrelsen fik en gennemgang af de behandlede ansøgninger og også om klubrumsudvalgets beslutninger.
004c: Monitoreringsudvalget
Ingen møde siden sidst.

Karsten
kommunikerer til
Stig

004d: Facilitetsudvalget
Beskrevet tidligere i referatet.
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Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.

Kommende møder:
Bestyrelsesmøde torsdag den 15. april 2021 kl. 18:00 til 21:30 i Hellerup Sejlklub, Paul Elvstrøms Plads 1, 2900
Hellerup. Mødet er betinget af tilladelse til fysiske møder.
Der er aftalt spisning i sejlklubbens klubrestaurant hvis den er genåbnet.
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
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Eventuelt

Ingen info.
21.03.2021 / Thorkild Pedersen

