Referat fra bestyrelsesmøde i SIG den 15.september 2021
.
Tilstede ………………………….
Ikke tilstede……………………
Referent………………………..

Ulrik Hesse (UH), Linda Gry (LG), Christian Toft (CT), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Lisbet Elkær (LE) og Thorkild Pedersen (TP)
Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Hanne Leth (HL), Jesper Sørensen (JS)
Thorkild (udsendt 5. oktober 2021 af Karsten Bobek)

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat.

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. august 2021 godkendt.

Beslutning

Ansvarlig og
deadline

TP oplyste der næsten aldrig modtages tilbagemelding når der udsendes udkast til dagsorden og udkast til referat
fra bestyrelsesmøde.
Det blev foreslået og besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer bør kvittere for modtagelsen af udkast til dagsorden
og referat, og eventuelt knytte bemærkninger til det fremsendte.

2

Formanden orienterer

Ingen info.

3

a Emner til drøftelse

Opfølgning på ”Gentofte Mødes 2021”.
Der udspandt sig i bestyrelsen en dialog om arrangementet ”Gentofte Mødes 21” Festival for Demokrati og
Samtale.
Ved arrangementet var bl.a. Karsten Bobek, Ulrik Hesse, Per Plesner Jacobsen og Thorkild Pedersen.

alle

Idan undersøgelsen.
(TP) forklarede om status herunder om de fortsat manglende besvarelser på undersøgelsen. Listen over
medlemsklubber som ikke har besvaret undersøgelsen blev gennemgået.
Det blev besluttet igen at kontakte klubber i forsøget på at få indhentet deres besvarelse. Der er også en
erkendelse af at klubber har meget administration og at det kan være svært at finde tid til besvarelsen.
Generelt er opfattelsen at der er indhentet så mange besvarelser at undersøgelsen hviler på et validt grundlag.

Thorkild

Dialog

b.
Info

c.

SIG og Folkeoplysningsudvalgets møde med KUF.
SIG havde sammen med Folkeoplysningsudvalget fået bevilget 45 minutters møde med KUF (Kultur og
Fritidsudvalget). Mødet fandt sted den 18. august 2021.

Dialog

Forud for mødet havde SIG indsendt 2 ønsker til dagsorden:
1. Hvad er status i projekt ”Demokrati i foreninger” som er startet i Folkeoplysningsudvalget?
2. Projekt ”En times motion”. Hvad er der sket efter at f.eks. SIG har afgivet høringssvar?

SIG fik af formand Anne Hjort oplæst en længere skrivelse om KUF svar på SIG spørgsmålene.
Fritidschef Stig Eiberg havde 17. august 2021 fremsendt mail med følgende emner som KUF ønskede SIG holdning
til:
1. Genstart af idrætsforeningerne efter Corona restriktionerne – er der nogen udfordringer – i så fald hvilke?
2. Fastholdelse af unge – hvordan går det med jeres indsats på det område – har det været muligt at
gennemføre nogle af jeres idéer, eller har Corona sat en stopper for det – hvad er status med andre ord?
3. Frivilligheden er under pres – er den? Det står flere steder, at frivilligheden er under pres i Danmark – er
den det i Gentofte Kommune – hvad tænker SIG om det?
4. Kan vi bruge idrætten som recept ift. unges misbrug – kan vi hjælpe hinanden ift. unges trivsel? Vi har en
større indsats i gang på ungeområdet, hvor vi har en ambition om at reducere unges forbrug af tobak (i
alle former) og alkohol. Det er også en del af arbejdet at se om man kan gøre noget ved unges misbrug af
stoffer. Idræt er tænkt som en del af løsningen, i og med, at det er vigtigt at sætte noget i stedet. Hvordan
kan Gentofte Kommune og SIG samarbejde om dette tema?
SIG havde på forhånd meddelt KUF, at med 1½ døgns varsel er umuligt for os at forberede noget som helst
meningsfuldt med et så kort tidsvarsel. Punkterne er relevante og SIG vil med glæde indgå i en dialog omkring
disse med KUF eller andre på et andet tidspunkt, men det bliver ikke på mødet i morgen. Og det vil kræve
væsentligt mere tid end onsdagens 45 minutter, hvor også FOU deltager.
SIG er af den opfattelse at det er meget vigtigt at møde de politiske udvalg og direkte udveksle synspunkter om
forud valgte emner. Det er også opfattelsen at 45 minutter er alt for kort tid til så vigtige emner.
Fornemmelsen – gik derfra med en flad fornemmelse – var en udtalt SIG reaktion oven på KUF mødet.
Beslutning

SIG bestyrelsen besluttede at næste SIG bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021 alene skal indeholde punkterne 1
til 4 i mailen fra KUF og hvortil SIGs holdning ønskes.

d.

Temaaften Fastholdelse.
Den 7. sept. 2021 deltog (CT) og (TP) i temaaftenen ’Fastholdelse og tiltrækning af unge i foreningslivet’, et møde
der fandt sted i Kildeskovhallen.

Info

På aftenen blev der sat fokus på de unge. Hvem er de unge i dag, hvad er vigtigt for dem, og hvordan ser det ud
med deres idræts- og fritidsliv? I den vedhæftede fil kan I få genopfrisket data og de pointer, som DGI
Storkøbenhavn og Gentofte Kommune præsenterede – det kan sandsynligvis bruges i det videre arbejde.
PDF dokumentet ”Oplæg temamøde om unges idrætsdeltagelse” kan rekvireres hos (TP). Dokumentet indeholder
resultatet af ” Ungeprofilundersøgelsen i Gentofte Kommune, en undersøgelse der fandt sted i perioden
november 2020 til jan 2121.

4
a

Kort nyt fra udvalgene
Info

b

Info

c
Beslutning
d

a: Folkeoplysningsudvalget.
• Referat fra seneste Folkeoplysningsmøde sendes til de SIG bestyrelsesmedlemmer som ikke allerede har
fået det tilsendt.
b: Klubrumspuljen.
• (LG) gav en mundtlig redegørelse om det seneste møde i Klubrumspuljen.
c: Monitoreringsudvalget
• SIG opfattelse er der ikke sker noget i dette vigtige udvalg. Der har ikke været afholdt møde i over 1 år, og
opfattelsen er at der ikke arbejdes seriøst med monitorering af kommunens faciliteter herunder
bearbejdning af indhentede data.
Det blev besluttet at bringe emnet op på møde i Facilitetsudvalget den 30. september 2021 hvor også
borgmester Michael Fenger er til stede.
Møde i monitorerings udvalget er fastlagt til mandag den 4. oktober kl. 17.00 (KB, UG og MSJ deltager fra
SIG)
d: Facilitetsudvalget
• Bestyrelsen blev oplyst om at der sker flere nyansættelser i Kildeskovhallen og Sportsparkens ledelser.

Beslutning

5

Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:
Info.

Beslutning

På den baggrund besluttede bestyrelsen at nedsætte et ekstraordinært udvalg som i samarbejde med
Facilitetsudvalget skal sikre optimal dialog og indflydelse på den nye ledelse.
SIG medlemmer i udvalgt bliver Ulrik Hesse, Christian Toft, Morten Samsøe Jacobsen og Karsten Bobek.
Endvidere Jesper Sørensen der allerede er SIGs faste repræsentant i Facilitetsudvalget. Bestyrelsen
opfordrer udvalget til hurtigt at mødes, samt hurtigt at tage et møde med formandskabet i
Facilitetsudvalget (Bo Bay og Robert Mikelsons) for at udforske mulighederne for at maksimere indflydelse
ved ansættelse af nye inspektører i Kildeskovshallen og på Stadion. Hvor vi kan gøre vores indflydelse
gældende, er den pågældendes rolle, ansvar og engagement i specielt Kildeskovshallen. Desuden bør vi
klart og tydeligt fremkomme med vores holdning og forventninger til det politiske arbejde i og omkring
Facilitetsudvalget.
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 11. okt. 2021 kl. 18:00. Mødested er aftalt til SIF på Krøyersvej.
Der er afbud fra Lisbet.
Kommende events:
• 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.
Det er endvidere besluttet at Ulrik Hesse vil være til stede ved borgmestermødet som en ekstra SIG
bestyrelses repræsentant.

6

Eventuelt
info

Kort dialog om Mesterskabsaftenen med borgmester Michael Fenger som vært, og hvor der 2021 var 219 mestre
der skulle modtage kommunens erindringsgave.

