Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde i SIG den 18. januar 2022.
.
Tilstede ………………………….
Referent………………………..

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

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat.
Beslutning

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2021 godkendt.

2

Formanden orienterer

Der r afholdt møde med Fritid vedr. Idan undersøgelsen. Behandles senere i referatet.

3

a Emner til drøftelse

Repræsentantskabsmøde 2022.
SIG Repræsentantskabsmøde for 2021 er besluttet flyttet til tiårsdag den 22. februar 2022.
Bestyrelsen havde en dialog om hvordan den fortsatte præsentation af Idan undersøgelsen kunne forløbe.
Der er et ønske om at få borgmester Michael Fenger og/eller Anne Hjort tilstede for art få en politisk dialog og
vurdering af undersøgelsen I en dialog med Peter fra Idan.
TP Tager kontakt til kilde med henblik på at undersøge hvorvidt Team Danmark også kan være til stede.

Dialog og beslutning

Af pladshensyn er Repræsentantskabsmødet flyttet til GVI, Mosebuen 28 b i Vangede. (JS) sørger for at de
fornødne faciliteter er tilgængelige.
Der er tidsmæssigt aftalt følgende for forløbet den 22, februar.
17:00 18:00 forberedende SIG bestyrelsesmøde.
18:00 19:00 fremlæggelse og dialog med Idan, politikere, Team Danmark og medlemmer.
Der sendes åben invitation til KUF faste medlemmer til dialog om IDAN undersøgelsen.
Det er overvejet at sende invitation til udvalgte medlemmer af nabokommuners idrætsråd.
19:00 19:30 overrækkelse af SIG Idrætspris og buffet til de tilstedeværende
19:30 ?
Repræsentantskabsmøde.
Det er drøftet hvor vidt det er muligt og hensigtsmæssig i tidsmæssig sammenhæng at afholde møde med
beskrevne personer om IDAN undersøgelsen og hvorvidt der er tid nok i den afsatte 1 time. Der er fremkommet
forslag om at afholde mødet i forbindelse med første bestyrelsesmøde efter Repræsentantskabsmødet.
(K)B) træffer beslutning derom efter kontakt til Gentofte Kommune.
(UH) kontakter Villabyerne angående annonce om SIG prisen.

Ansvarlig og
deadline

alle

(UH) tager kontakt til Robert Mikelson for igen at få ham som dirigent til Repræsentantskabsmødet
(KB) sikrer pokalen og indgraveringer i denne.
Der er iværksat en eftersøgning for sat genfinde SIG fanen. Der er oplysning om den befinder sig hos en person i
HIK. (MSJ) tager kontakt til pgl.
Det er aftalt at bestyrelsesmedlemmer senest den 2, feb., leverer deres bidrag til sig årsberetning til (KB).
Beslutning om at foreslå fastholdelse af medlemsklubbers kontingent til SIG på 400 kr. helårligt.
(LE) har kontakt med SIGs revisor der gerne fortsat vil revidere SIG regnskab til Årsberetning for 2021.
b.

Demografi i SIG bestyrelse.
Efter ønske fra (LG) har bestyrelsen haft en dialog vedrørende et fremsat ønske om flere aktive kvinder i SIGs
bestyrelse.
Der er enighed om at SIG gerne ser flere aktiv4e kvinder deltage i de demokratiske foreningsrelaterede processer,
herunder at flere kvinder lader sig opstille til valg til SIG bestyrelse.
Der var ikke stemning for at gå målrettet ud med info og opfordring til aktive kvinder om at lade sig opstille. Der
var positiv stemning for at opfordre aktive medlemmer af foreninger i Gentofte at opstille sig til SIG bestyrelse på
Repræsentantskabsmødet.

Linda

c.

Foreningens vedtægter.
(LG) har rejst spørgsmål vedr. udpegning af suppleanter til de SIG bestyrelsesmedlemmer der sidder i kommunens
faste udvalg?
Der er i SIG vedtægter ikke beskrevet retningslinjer for udpegning af suppleanter. Hidtil er udpegning sket ved
formandens (KB) initiativ, i dialog med SIG bestyrelsens medlemmer. Efter denne dialog har formanden skriftlig
indstillet de udvalgte til det kommunale udvalg.
Der blev stillet spørgsmål omkring det faktum at hvert SIG bestyrelsesmedlem i kommunalt udvalg har sin egen
faste suppleant. Det er en kommunal beslutning at hver af de faste medlemmer har sin egen suppleant. SIG har
ingen indflydelse på dette princip, men spørgsmål vil blive rejst rette tid og sted.

Lnda

d.
Info

Fritid:
Temamøde om det attraktive idrætsmiljø for unge.
Afholdes virtuelt den 20. januar 2022. Fra SIG deltager Christian Toft. Jesper Sørensen og Ulrik Hesse.

Alle

dialog

Mesterskabsaften 15 marts 2022 i Rådhushalkeb.
Fra SIG bestyrelse deltager Ulrik Hesse, Hanne Leth, Lisbet Elkær og Thorkild Pedersen.

e.
beslutning

Alkohol og rusmidler.
Skole Unge fritid ønsker at nedbringe forbruget hos kommunens unge og ønsker sparring hos SIG – UH deltager i
dialog med fritid.
Bestyrelsen har drøftet emnet for at understøtte Fritids arbejde. SIG mener ikke at der er et alkoholmisbrug i
foreningslivet i Gentofte, og tror ikke at det vil være muligt at opnå en reduktion af alkoholmisbrug gennem
foreningslivet. SIG mener der med fordel kan sættes ind andre steder, bl.a. gennem skole- og gymnasier hvor der
erfaringsmæssigt gennem tiden er oplevet episoder med et betydeligt alkoholmisbrug.

4
a

Kort nyt fra udvalgene
Info

a: Folkeoplysningsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget har bekræftet at (MSJ) er udnævnt til næstformand i Facilitetsudvalget.

b

Info og beslutning

b: Klubrumspuljen.
(JS) oplyste at der i 2021 efter ansøgninger er uddelt støtte til foreningsprojekter på i alt 2,7 mio., kroner. Beløbet
er årets normale uddeling på 2,0 mio. kroner samt 0,7 mio. kroner tilbageført som ubrugte tidligere bevillinger.
Bestyrelsen har igen drøftet klager fra flere støtte modtagere over manglende underretninger og langsommelig
sagsbehandling fra Klubrumspuljens sekretær.
Det er besluttet at samle klagerne, skabe et overblik forud for en henvendelse til kommunen på direktør niveau
om Klubrumspuljens administration.

c

Beslutning

c: Monitoreringsudvalget
(UH) er givet adgang til indsamlet data. (UH) gennemgår disse data.
Monitorering af kommunens idrætsfaciliteter sættes på dagsordenen til førstkommende SIG bestyrelsesmøde
efter SIG Repræsentantskabsmødet.

d

info

d: Facilitetsudvalget
Der er ikke afholdt møde siden sidste SIG bestyrelsesmøde.

5

Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 22. feb. 2022 kl., 17:00 til 18:00.

Info.
6

Eventuelt
info

Kommende events:
Temamøde om det attraktive idrætsmiljø for unge den 20. januar 2022.
Mesterskabsaften i Rådhushallen den 15. marts 2022.
(TP) takkede bestyrelsen for opmærksomhed og vingaver i forbindelse med hans fravær grundet sygdom.

Ulrik

Morten
Jesper

Ulrik

alle

