
Referat fra bestyrelsesmøde i SIG den 21. juni 2021  
. 
Tilstede …………………………. Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Hanne Leth (HL), Thorkild Pedersen (TP) 
 
Ikke tilstede…………………… Christian Toft (CT), Lisbet Elkær (LE),), Ulrik Hesse (UH), Linda Gry (LG), Jesper Sørensen (JS). 

 
Referent………………………..  Thorkild  
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Godkendelse af referat. Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2021 blev godkendt.  

2 Formanden orienterer Arbejde i bestyrelsen, forventninger og indfrielse. 
KB beklagede han for tiden er arbejdsmæssigt meget ophængt efter Covid 19 er aftagende.  
KB har udsendt Doodle med forslag med tidspunkter til bestyrelsesmøder i den resterende del af 2021. 
 
MSJ fremførte en kritik af den nuværende bestyrelses arbejdsmetoder og kommunikation. Han kalder bestyrelsen 
dysfunktionel. MSJ mener at specielt den interne kommunikation i bestyrelsen er utrolig dårlig og udisciplineret. 
Der udøves alt for meget bilateral kommunikation og formandens ønske om at kommunikere direkte, enten 
gennem SMS og telefon er ikke en hensigtsmæssig kommunikationsform. Der kommer alt for lidt information fra 
formandskabet vedr. dets samarbejde og samtaler med bl.a. kommunens embedsfolk. Dette bør komme ud, 
hurtigt, til en samlet bestyrelse således at den altid er orienteret og informeret. Desuden synes han at der udvises 
en ”slap indsats” i forhold til bestyrelsesarbejdet generelt og at der mangler en bredere respons fra alle. 
 
KB oplyste han lytter til MSJ kritik og han vil forsøge at imødekomme kritikken. 
 
PPJ ønsker der bliver lagt pres på Gentofte Kommune for at få et nyt og lettere system til til- og afmelding af 
reservationer i brugen af kommunale faciliteter.  
Der udspandt sig en dialog om kommunens arbejde med udarbejdelsen af en ny APP der skulle gøre arbejdet 
lettere. SIG mener dette arbejde står i stampe og i dag er uden reelt indhold. 
 
PPJ oplyste at der ikke er afholdt møde i Team Danmark udvalget det sidste år. 
 
PPJ mener der skal presse på gennem facilitetsudvalget for at få en ny og lettere betjent udgave af 
Foreningsportalen.   
 
Det blev aftalt der i SIG bestyrelsens august møde skal udarbejdes opdaterede fokusområder for SIG bestyrelsen. 

Karsten 



 
3 a Emner til drøftelse Corona-restriktioner – situationen i dag. 

Ingen bemærkninger 
 

 b. Skadeforebyggelse. 
Emnet blev udsat til et senere møde. 
 

 

 c. Projekt Charlottenlund Travbane. 
Det Danske Travselskab har på sin 2021 generalforsamling besluttet at forblive i Charlottenlund og for en 
udbygning og renovering af de eksisterende tribuner.  Det er samtidig besluttet at frasælge de eksisterende stalde 
for at skaffe kapital til planernes udførelse. 
SIG mener der skal udarbejdes ny lokalplan for området. SIG har fokus på ny fremtidig lokalplan og vil i kommende 
KUF møde stille spørgsmål om emnet. 
 

 

 d. Idan Undersøgelsen. 
KB redegjorde for det hidtidige forløb og aktuel status for undersøgelsen, hvor arbejdet med de 2 fokusgrupper 
forløber planmæssigt. 
KB oplyste det har været en udfordring at få mindre idrætsklubber fra Gentofte med i fokusgruppe undersøgelsen. 
Både KB og TP har taget telefonisk kontakt til udvalgte mindre klubber for at få repræsentanter med i 
fokusgrupperne. 
KB oplyses der forventes gennemført flere mindre interview i forbindelse med fokusgrupperne. 
 
KB vil kontakte Idan for at få en aktuel status på arbejdet. 
 
Vedrørende undersøgelsens del 3 tages kontakt til Idan for assistance til udarbejdelse af de spørgsmål der skal 
stilles i spørgeskemaundersøgelsen som SIG selv skal gennemføre. 
 
Det er aftalt at den øvrige SIG bestyrelse involveres for at hente besvarelser hjem i den kommende spørgeskema 
undersøgelse. Det er aftalt eks. at give hvert bestyrelsesmedlem en liste over klubber pgl. skal have fokus på. 
Det forventes spørgeskema udsendes via <IDAN. Det er aftalt der skal medsendes en ”anbefalingsskrivelse” fra SIG. 
 
MSJ oplyste at han synes at PPJ’s arbejde med projekt SportsGym ser godt og interessant ud og at rapportens 
resultater og konklusioner bør benyttes i den sideløbende IDAN undersøgelse, i den udstrækning det giver mening 
og værdi. 
  
PPJ gav på mødet tilladelse til at hans arbejder med projekt SportsGym kan anvendes af Idan ved deres 
undersøgelse. 
 

 

 e. Emne til orientering. Kommende events:  



• 18.august 2021 kl. 19:00:  
SIG møde med KUF.  
Hvad er status i projekt ”Demokrati i foreninger” som er startet i Folkeoplysningsudvalget. 
Projekt ”En times motion”. Hvad er der slet efter at eks. SIG har afgivet høringssvar? 
 
CT mail fra 20. juni kl. 08:03 er drøftet. Mail er: 
 

Fastholdelse af unge i idrætten: Christian  
  
I overgangen fra grundskolen til gymnasiet oplever eleverne markante forandringer! De får flere lektier & 
afleveringer, og andelen der har fritidsarbejde fordobles. Mange får også længere transporttid, og mødet med 
gymnasiet er også mødet med en massiv festkultur, som de færreste er i ”form” til, Endelig forsvinder forældrene 
ud af ”ligningen”, og eleverne oplever en høj grad af egetansvar i forhold til at lykkes såvel fagligt som socialt. Man 
kan godt forstå, at en del af dem oplever det som en vanskelig overgang! Og nu er corona lige blevet kastet ind i 
ligningen så virtuelle rum er blevet endnu mere aktuelle i dagligdagen.  
  
Foreningerne i SIG igangsætter selv mange udviklingsaktiviteter, som skal fastholde de unge. Fx , ungdomsflag i 
Towers, Young Stars i Gentofte Stars, indsatser i LG Gymnastik –  Volleyballprojekt. (Samarbejde mellem alle 
ungdomsuddannelser, Gentofte Kommune og Gentofte Volley). Motionsbasket. (Samarbejde mellem Øregård 
Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium og SISU Basketball) ungdomshold i GSK og sikkert meget mere. 
  
Vi har mange Hypoteser for frafaldet blandt de 14-17 
  
-F.eks tror vi at der er behov for Fleksibilitet for de unge også i adgang til facilitet - skemaændringer og en 
foranderlig dagligdag giver ændrede behov gennem året.  
-fastholdelse af Træneren har stor påvirkning motivation og Fastholdelse af samme træner som køber ind i netop 
fastholdelseskonceptet 
-Adgang til styrke/fitness facilitet med fastaansatte instruktører og fysser 
Fear Of Missing Out kultur hvor de unge er bange for at gå glip af noget 
  
 SIG har nedsat en arbejdsgruppe som vil undersøge de overordnede samarbejdsmuligheder med Gentofte 
kommune og inddrage erfaringerne fra bl.a DGI og i forhold til fastholdelse af unge i vores idrætsforeninger. I den 
forbindelse vil vi gerne have KUFs opbakning til at lave et egentligt ungdomsforsknings (søren Østergard) studie 
specifikt for Gentofte Kommune af  
  

1.       Årsagerne til udfordringerne  
2.       Be- og afkræftelse af hypoteser  
3.       Forslag til tiltag 



------------- 
 

• 10. sept. 2021 kl.12:00 
Gentofte mødes i Folkets Hus - dialog om idræt. 

Drøftelse om hvem som deltager. Foreløbig har PPJ og TP meldt sig som deltager. 
 

• 30. sept.2021 kl. 17:00 
Borgmester mødes med Facilitetsudvalget. 

Det emne bringes op på SIG august bestyrelsesmøde. 
 

4 Kort nyt fra udvalgene Folkeoplysningsudvalget 
Ingen oplysninger. 
 
Klubrumspuljen. 
HL oplyste kort fra sidste møde i udvalget. Hun oplyste at der igen er problemer med kommunikation til ansøger 
klubber, at der gives fejlagtige oplysninger, og responstid er alt for lang. 
HL er anmodet om at afgive skriftlig forløb af problemer med Klubrumspuljens kommunikation. 
 
Monitoreringsudvalget. 
Ingen oplysninger. 
 
Facilitetsudvalget  
Ingen oplysninger. 
 

 

5 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder m.v.: 
 

Kommende møder er: 
Næste møde mandag den 16. august 2021 kl. 18:00.  Mødested bliver meddelt. 

 
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 PPJ efterlyser respons på sin mail fra 20. juni 2021 kl. 13:21. 
Hej Thorkild og bestyrelse 
Det er dejligt med møde på mandag med mulighed for mad på terrassen. 

 



Ligesom tidligere har du lavet fint oplæg til mødet med en tidsramme indtil kl 20.30 der giver tid 
til at komme hjem og se Fodbold kl. 21.00.  
Fint med det men når vi også skal spise, der er gået 3 mdr. uden nævneværdig  kommunikation 
bliver det svært at nå omkring alle emner. Men så må vi fortsætte i august 
I dagsordenen er glemt mine ønsker fremlagt i mail af 27.05.2021 
Thorkild, Du lavede et meget fint og udførligt referat fra vores møde fra 17.03.2021 
Her kan i flænk nævnes 

- 003c 
skrive om åbne haller i sommerferieperioden 

- 003d 
Borgmestermøde 

o Aftaledato 
o Emner til drøftelse 

- Historie  
o Hvad er der fundet 

- SIG støtter ikke Idrætspas  
o Hvordann er det kommunikeret ud? 

 
Anna sendt en mail f 22 april om Movita 

- Kan vi drøfte denne denne?  
o Er det en succes for de nævnte klubber. Facts.  

§ Gentofte svømmeklub, Gentofte Idrætsforening, LG Gymnaster 
Vi ses 
Per  
 
 

        12.07.2021 / Thorkild Pedersen 


