Referat til SIG bestyrelsesmøde
Onsdag den 8. december 2021 kl. 18:00 – 21:30
Mødested: HIK, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup
Tilstede:
Afbud:
Referent:

#

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

Punkt

Ref.

Emne (til info, til dialog eller til beslutning)

1. Godkendelse af referat

001

2. Formanden orienterer

002

3. a. Emner til drøftelse:

003a

Bestyrelsesmøde referat fra 10.11.2021 medsendt.
Referatet blev godkendt.
Karsten orienterer kort om eventuelle møder/dialog
med GF.
Eneste møde med GK har været omkring IDAN
undersøgelsen – se nedenfor
IDAN undersøgelse –
• Status og opfølgning
der er brugt 125 tkr. SIG har modtaget tilskud fra GK.
Rapporten er udarbejdet og IDAN vil godt have
tilladelse til at offentliggøre. JS havde på
facilitetsudvalgsmødet fortalt FAU at klubberne ville
få undersøgelsen fremsendt. Alle medlemsklubbers
formænd modtager rapporten KB ansvarlig.
• Orientering om møde med Stig
KB, MS, CT har orienteret om de væsentligste
resultater for at få flere til at benytte styrketræning i
foreningerne. SIG skal varetage alle SIG medlemmers
interesser, og skulle over de næste mange år sørge
for at styrkefaciliteter var på dagsordenen ved alle
fremtidige nybyggerier. Kommunen følte at et det
var et dilemma om der skulle være en central
facilitet, eller flere små enheder. En fremtidig central
facilitet ville bl. a gavne sociale fællesskaber. I
faciliteteten skal foreningerne være med til at drifte
styrketræning i det daglige, og der skulle udarbejdes
kreative forenings tilbud eller mulighed for offentlig
tid i timerne ml. 9-15.
Der ville blive udarbejdet et notat til brug for
budgetter for marts. MS følte at det var naturligt at
en fordeling af fremtidige styrkefaciliteter lå i FAU.
• Næste skridt / hvad nu?
KB distribuerer rapporten til alle formænd.
Kan vi ændre begreber i klubrumspuljen
Kan vi nedsætte et styrketræningsudvalg i
facilitetsudvalget med afsæt i IDAN.
Hvordan kan vi sikre at foreningerne uddanner deres
trænere til at varetage bedre kvalitet i
styrketræning. UH – der er gratis DIF styrketræning
på Kai-sport. Opfordring om uddannelse ved at
fremsende tilbuddet til alle klubber samtidig med
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rapporten. https://www.kaisport.dk/kursusoversigt
= Gratis
DIF kurser
https://www.dif.dk/radgivning-ogstotte/uddannelse/spot-kurser/styrketraening =
5350,DGI kurser
https://www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/uddannels
e-ogkurser/kursuskalender?type=uddannelserkurser&akt
ivitet=individuel-traening = 500,b.

003b

Repræsentantskabsmøde 2022. Planlægning og
udarbejdelse af dagsorden.

Beslut

Karsten

Hvem er på valg:
Ulrik, Morten, Hanne, Thorkild, Karsten – alle er
villige til genvalg.
Ikke på valg:
Per, Linda, Jesper, Lisbeth, Christian
Repræsentantskabsmøde afholdes.
Mandag den 28. februar 2022 kl. 19 HIK
SIG prisen – ansvarlig for annoncen villabyerne 5. jan
2022 og via booksys.

UH-JS

Dagsorden og fremsendelse, ifølge vedtægter

KB

Valg af revisor skal afklares om vi fortsætter

LE

Dirigent (afklares med Robert M)
Lokalisering af SIG´s fane

UH
UH

Årsberetningsindlæg sendes til Karsten
BLÅ (Vand)
Grøn (Græs)
Brun (Haller)
Hvide (IS)

CT
JS
UH
KB

Folkeoplysningsudvalget
Klubrumspuljen
Monitoreringsudvalget
Facilitetsudvalget
Talentudvalg
IDAN rapporten, en ekspert fra TEAM DK og eller
IDAN til at holde oplæg. Samt invitere politikker
Kontingent: besluttes på næste bestyrelsesmøde
c.

003c

Alkohol og rusmidler: Skole unge fritid vil godt
nedbringe forbruget hos kommunens unge og
ønsker sparring hos SIG – UH deltager i dialog med
fritid.

KB
JS
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CT
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KB

Dialog

Ulrik

4. Kort nyt fra udvalgene

5.

004a
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004d

Kommende SIG møder

Folkeoplysningsudvalget: Demokratiundersøgelsen
fremlagt, skakklubben er godkendt som ny forening.
Klubrumspuljen: Næste møde bliver 16. december
Monitoreringsudvalget: Fremlagt på FAU – UH har
aftalt møde KANO til nyt år omkring
Datafremlæggelse.
Facilitetsudvalget: intromøde af Torben Møller
Hansen - JS informerede om IDAN.
Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder frem
til og med Repræsentantskabsmøde 2022 den. 28.
februar 2022 kl. 19 HIK
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JS
Beslut

Alle

LE

Tirsdag den 18. januar – SIF
6

Eventuelt

005a

Ordet er frit
MSJ – hvad er status på ”1times motion”
MSJ indvalgt i OCC´s bestyrelse

15 min

08.12.2021 / Christian

