Referat af Idrættens Samråd 21.04.22
Mødestart:
Mødested:
Deltagere:
Fraværende:

kl. 18.00-21.00
Rådhuset, mødelokale B101
Idrættens Samråd (IS), Centerchef ISC, Flemming Ellingsen, Peter
Christensen, FKC
Peter Rasmussen og Linda Mathiasen. Jan Kryger deltog til ca. 19.30.

1. Velkommen – Jens bød velkommen til Samrådet og Flemming Ellingsen.
2. Besøg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

af Centerchef Flemming Ellingsen, Institutions- og Skolecenter.
Flemming startede med et oplæg og derefter var der dialog
Idrætskoordinatorer fik en dårlig start pga. Corona.
Ide fra Kim Kristiansen (Bokseklubben): Kan foreningerne overtage/varetage
idrætten og måske erstatte vikarerne.
Volley har fx en pædagog ansat i forbindelse med ”åben skole projekt”
§29 – man skal have en læreruddannelse for at undervise i den danske
folkeskole.
Udfordring med økonomien i forhold til anlægsloftet og driftsbudgettet.
Peter Vergmann foreslog ledsager ordning, hvor SFO’en er behjælpelig med at
ledsager børnene til fritidsaktiviteterne – fx fra Mølleholmen/Borgerskolen til
Nyhøj.
Fremtiden skole – flexible skemaer – kan der tænkes ”erstatning”/Vikar fra
foreningerne en dag om ugen.
Fundraising, hvordan sikre man et sundt liv for børnene som ikke dyrker
idrætten – hvordan får vi fat i dem? HTK er med i ”bevæg dig for livet”
Mangler indsats på samarbejdet mellem skolerne og idrætten/foreninger – fx
ledsager ordningen, så der planlægges et møde inden sommerferien.
Peter Christensen nævnte incitamentsstruktur, som måske er nødvendig for at
man afgiver SFO / klub elever til idrætten.
Samarbejdsform mellem IS og skolerne blev bragt op – således at vi sikrer
processen fremadrettet.
Fremtidens skole, Læringshuset, Børne & Kulturhuset blev drøftet.
- IS har gennem hele processen ment og kommenteret, at der er alt for
lidt plads til bevægelse og idræt på de nye skoler.
Flemming Ellingsen foreslog at IS deltager på en af de kommende møder for
skolelederne – hvilket IS accepterede.
Jens Bjerge takkede til Sidst Flemming Ellingsen for hans deltagelse og håbede
på at der hermed er skabt en endnu bedre situation, hvor vi kan samarbejde om
de samme børn.

3. Folkeoplysningsudvalget – ny organisering (vedhæftet)
• Drøftelse af forslag og klart godkendt af samrådet med start 1. jan 2023.
Endelig beslutning i juni / august 2022.
4. Timefordeling – afgørelse af uoverensstemmelser.
• Indsigelse fra FHI Badminton tages ikke til følge. HTK tilbyder en nøglebrik til
alle medlemmer til brug på Charlotteskolen/Læringshuset
• Indsigelse fra Blåkilde Tennisklub afvises og klagen tages ikke til følge.
• IS vil overveje evaluering omkring opbygning af timefordelingsmøderne.
Samrådet ønsker at bibeholde dialogen med klubberne/foreningerne omkring
timefordelingen.

•
•

Padel skal med i timefordelingen skal er fortsat med i en prøvefase – der har for
nyligt været afholdt møde med de foreninger der tilbyder Padel.
Der nedsættes et udvalg med Tobias Harpsøe, Peter Vergmann, Peter
Christensen, Casper Graugaard og Jens Bjerge til at kigge på evt. revision af
timefordelingsreglerne gældende fra fordelingen i 2023.

5. Nyt fra formanden
• Facilitetsstrategien mangler nu kun at blive renskrevet. Skal præsenteres for
Fritids- & Kulturudvalget d. 31.05.22
• Dialogmødet 11.05.22 – Regina Wonisch holder indlæg på mødet på vegne IS.
Emner: 13.000 flere borgere i kommunen over de næste 4-5 år, flere
medlemmer, ikke nok faciliteter til de nye borgere/medlemmer – fx mangel på
kunstgræs, men også antallet af haller og sale vil være udfordret.
- Bevægelseshuset, udvikling af Hedehusene Idrætspark og
facilitetsrapporten er gode emner.
- Samarbejde med skolerne – jfr. dagens møde – vil være naturlig at
bringe op.
6. Nyt fra Fritid & Kultur
• Dialogmøder med skolerne – der er datoer for hhv. Torstorp Skole, Ole Rømer
Skolen, Borgerskolen og Parkskolen. Reerslev, Sengeløse og Mølleholmskolen
afholdes efter behov. Fløng er afholdt i Jan. 2022.
• Samrådet mener, at Mølleholmskolen skal afholde brugermødet og Samrådet
ønsker at se på standarden på skolernes sale.
- IS besluttede at kigge på flere skoler på næste besigtigelsesmøde, idet
IS oplever at flere og flere foreninger fravælger skoler, da de er de har
det dårligste ry og standard, og dermed søger foreningerne heller ikke
hen til skolerne / ubemandede anlæg.
• Budgettet i HTK er lukket pga. anlægsloftet (kommunen ønsker at spare).
7. Strategidag for Idrættens Samråd den 26. marts
• Drøftelse af output for dagen – se fremsendte filer.
• Drøftelse af egne indsatsområder – de manglende fokusområder for hhv. Tobias,
Ilknur, Kim, Jan. Jens tager en snak med Linda & Peter.
o Deadline for fokusområder - sendes til Regina og Jens senest d. 22/52022.
• Enighed om at IS vil involvere af Henning Hansen fra Sports House i arbejdet
med IS-arbejde i fremtiden og med mindre afhængighed af enkeltpersoner.
• Henning Hansen, fra Sportshouse deltager i mødet den 25. august.
• Ide til Vision for Idrættens Samråd: Fremme idrætten i HTK, igennem flere
aktive borger og gode faciliteter og alsidige tilbud.
8. Eventuelt
• Maj mødet er flyttet fra 31.05.22 til 24.05.22 (der er tidligere udsendt Doodle)
• Bokseklubben er vært til ”stafet for livet” d. 03.09.22 – kl. 10.00-22.00
• Svømmehallens dag er 08.05.22
Mødedatoer 2022 i Idrættens Samråd:
Tirsdag den 24. maj
Torsdag den 25. august
Tirsdag den 11. oktober
Onsdag den 23. november

18
17
18
17

- 21
- 21
– 21
– 21 (incl. Årsmøde)

