
Referat fra bestyrelsesmøde i SIG den 16. august 2021  
. 
Tilstede …………………………. Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Hanne Leth (HL), Linda Gry (LG), Jesper Sørensen (JS), Christian Toft (CT),  

Thorkild Pedersen (TP) 
Ikke tilstede…………………… Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Lisbet Elkær (LE),), Ulrik Hesse (UH). 
Referent………………………..  Thorkild  
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Godkendelse af referat. Referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2021 blev godkendt.  

1a Idan undersøgelsen 
 
Info 

Bestyrelsen havde Teams møde med Peter fra Idan vedr. status på undersøgelsen ”Afdækning af behov for 
styrketræningstilbud til foreningsidræt i Gentofte”. 
Peter oplyste at desc-undersøgelsen er ved at blive bearbejdet efter der er foretaget få supplerende interviews 
med enkelte fra fokusgruppen.   
Spørgeskemaundersøgelsen er på vej og skal udsendes snarest. 
SIG bestyrelse giver tilsagn om at støtte op om spørgeskemaundersøgelsen idet listen over klubber som spørges 
deles op så alle SIG bestyrelsesmedlemmer får udvalgte klubber som kontaktes for at sikre deltagelse i og 
besvarelse af det udsendte spørgeskema. 
Svarene på spørgeskemaet bør være afgivet og til stede i undersøgelsen efter få uger og senest medio sept. 2021. 
 

Karsten og Thorkild 

1b GVI Jubilæum 
 
Info 

(JS) startede bestyrelsesmødet md at oplyse at GVI (Gentofte Vangede Idrætsforening) lørdag 21. august 2021 
fylder 100 år i hvilken anledning der bliver afholdt reception med aktiviteter og festligheder i GVI anlægget 
Mosebuen 28a i Vangede. Alle var velkommen til at komme til stede. 
SIG ønsker GVI tillykke med jubilæet og den flotte bog udgivet i forbindelse med jubilæet med GVI lange historie. 
 

Jesper 

2 Formanden orienterer 
 
Beslutning  

Bestyrelsen gennemgik den tidligere udarbejdede liste over de udvalg og fokusgrupper som SIG 
bestyrelsesmedlemmer har påtaget sig og i øvrigt er involverede i, 
Der udarbejdes en ny og opdateret liste til erstatning for den tidligere liste. Af ændringer skal nævnes: 

• Monitoreringsudvalget - (KB) bliver tovholder 
• Projekt skadeforebyggelse – (HGL) træder tilbage som tovholder. Ny findes på næste SIG bestyrelsesmøde 
• Udvalget for vedtægter og forretningsorden samt udvalget for hjemmesiden, nedlægges. 
• Udvalget for Frivillighedscentret - SIG bestyrelsen træder ud af dette udvalg. 

Bestyrelsen drøftede SIG.s egne oprette udvalg – Monitoreringsudvalget – Facilitetsudbygningsudvalget – Projekt 
Skadeforebyggelse og Projekt Fastholdelse – bestyrelsen besluttede at fastholde fokus og fokusgrupperne vedr. de 
nævnte områder. 

Karsten 



Ingen ændringer vedr. bestyrelsens varetagelse af ”Regnskab,  økonomi og medlemskartotek” og ”administration”  
 

3 a Emner til drøftelse 
 
Dialog  

Corona – situationen i dag. 
Hvad har vi lært og hvad kan vi bringe med os videre! 

• positivt med forældre ud af idrætshallen/svømmehallen 
• positivt at beslutningsprocesser blev uddelegeret, dermed mere fleksibilitet, mere nytænkning, og kortere 

vej til iværksættelse af nye initiativer  
• positivt med brug af udendørs anlæg 
• positivt med mobile træningsanlæg 
• fysisk samvær/at mødes er vigtigt så sociale netværk og kompetencer fastholdes 
• Info fra Gentofte Kommune/Stig Eiberg var god  
• Der blev udvist større fleksibilitet af klubbers brug af idrætsanlæg 
• Positivt at forældre var ude af træningsanlæg, men forældre skal gerne tilbage da de vanskeligt kan 

undværes. 
• Det er positivt at de fleste medlemmer fortsat har betalt deres kontingent med god klubøkonomi til følge. 
• Negativt at en stor og aktiv klub (SIF) har mistet betydeligt lokaletilskud under nedlukningen. 
• Nytænkning og omstillingsparathed har været positivt 
• Corona nedlukningsregler har i mange tilfælde været uoverskueligt for klubledere, men Gentofte 

Kommune/Stig Eiberg har været skarp og god i sin kommunikation. 
• Generelt vurderes kommunikationen fra Gentofte Kommune som rigtig god. 
• Efterlyser i et fremtidigt perspektiv større fleksibilitet under evt. kommende nedlukninger af idræts 

faciliteter så uforståelige og ulogiske nedlukninger reduceres til gavn for idrætslivet generelt  
• Individuel /selvtræning under nedlukning har været positiv 
• Negativt har Gentofte Løbeklub mistet ca. ½ af deres medlemmer 
• Positivt er tidligere og frafaldne medlemmer på vej tilbage i aktivt klubliv 
• Positivt at online træning har været praktiseret under nedlukningen, og klubber er nu bedre dertil. 
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 b. SIG medlemsforeninger. 
• Emnet udgår. 

 

 

 c. 
 
Beslutning 

SIG og Folkeoplysningsudvalget til møde med KUF. 
• De af SIG foreslåede møde emner ( Demokrati i foreninger) og (Projekt en times motion dagligt) til dialog 

og tilbagemelding er gennemgået. 
• Det er aftalt at det hovedsageligt er formanden (KB) der fører dialog med KUF 

 

Alle 

 d.’ 
Info 

Idrætspas og Wannesport 
• (KB) oplyste at SIG bestyrelsens tidligere beslutning er kommunikeret videre til Gentofte Kommune/Stig. 

Karsten 



Det oplystes at WanneSport lever og at Idrætspas er død. 
 

 e. 
 
Dialog 

SIGs ambitioner om nye anlæg. 
• SIG.s rolle i evt. kommende nye idrætsfaciliteter der drøftet og muligheder gennemgået. 

Der er bred enighed om at SIG ligger i ”slipstrømmen” af hvad idrætsklubber fremlægger af ønsker om nye 
faciliteter. SIG bestyrelse stiller sig til rådighed med råd og vejledning med baggrund i årelang erfaring på 
området. 

 

Per og os alle 

 f. 
 
Dialog 

Evaluering af Team - dk ordning 
• Forslag fra (PPJ) om at info og tilbud til udvalgte Team-DK-idrætsudøvere bliver udbred til en større gruppe 

af idrætsudøvere i forskellige klubber i Gentofte. 
• Forslag fra (TP) om at udbredelsen begrænses til talentgruppen med et højt ambitionsniveau.   
• Der arbejdes videre med emnet.  
• (PPJ) sender materiale og emnet tages op på næste SIG bestyrelsesmøde. 

 

Per m.fl. 

4 
a 
 
 
 
b 
 
 
 
c 
 
 
d 
 

Kort nyt fra udvalgene 
 
 
Info. 

Folkeoplysningsudvalget 
• Foreningsportalen – og dens funktion drøftes på næste møde 
• SIG spørger om emnet ”Demokrati i foreninger” er i problemer? Hvordan ser emnet ud i et fremtidigt 

perspektiv. Det er oplyst at spørgeskema til idrætsklubber er udsendt. (Info nok fejlagtig?)   
Klubrumspuljen. 

• Der er tilgået ekstra penge til puljen så der i 2021 i alt kan uddeles 692.000 kroner pr. kvartal. 
• SIG bestyrelsen fik en gennemgang at bevillinger og afslag på klubbers ansøgninger. 
• Næste ansøgningsfrist er 31. august 2021 og næste møde i Klubrumspuljen finder sted den 13. sept. 

Monitoreringsudvalget 
• Der indkaldes til møde i udvalget til afholdelse i sept. 2021. 

Facilitetsudvalget 
• Intet nyt ud over at tildelte tider i perioden aug. 2020 til aug. 2011 er videre tildelt i perioden fra uag. 2021 

til aug. 2022.  Der kan dog efter ønske bevilges ændringer i tildelte tider. 

 

5 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder m.v.: 
 
Info. 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 15. sept. 2021 kl. 18:00. Mødested er pt. ikke aftalt men SIF på Krøyersvej er 
foreslået: Lisbet? Der er afbud fra Hanne Grønne Leth grundet udlandsrejse. 
Kommende events: 

• 8. sept. kl. 19:00 Mesterskabsaften  
• 10. sept. kl.12:00, Gentofte mødes i Folkets Hus - dialog om idræt. 
• 30. sept. kl. 17:00, Borgmester mødes med Facilitetsudvalget. Tilstede ved dette møde har SIG som 

repræsentant Jesper Sørensen og også Christian Toft der repræsenterer Gentofte Svømmeklub og Linda 
Gry som repræsenterer Gentofte Løbeklub. 

 

 



6 Eventuelt Ingen drøftet. 
 

 

        24.08.2021 / Thorkild Pedersen 


