Idrættens Samråd

April 2021

Referat fra virtuelt møde (Team) i Idrættens Samråd den 20. april 2021
Deltagere IS:

Jacob Teildorf, Peter Vergmann, Jens Bjerge, Jan Kryger, Ilknur Kekec,
Tobias Harpsøe, Jette Poder (delvist), Peter Rasmussen, John Borelli
Mehmet Güzel. Afbud fra Regina Wonisch
Peter Christensen

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden

1. Velkomst og præsentation
Jens bød velkommen til mødet
2. Orientering om Corona v/Peter Christensen
•

Foreningerne har problemer, idet de ikke må afholde møder i kommunens lokaler.

•

Hvis kommunens incidens tal skulle stige til over 200, så lukker alle faciliteter ned.

3. Timefordeling – gennemgang af de enkelte områder.
Tennis – Springcenter – Svømning – Fodbold – weekend m.v.
•

Vi mangler fodbold – kunstgræs og indendørs fodbold (aftalt fordeling primo juni)

•

Svømningen er på plads – det var ikke nødvendigt at mødes.
•

•

Omklædningen er en flaskehals jf. restriktionerne

Tennis fordeling er afholdt over TEAM.
•

Tennis klager over at IS har sat RSG gymnastik ind i en tennishal. Men da der
er ledige tider er IS beslutning rimelig. Tiderne skal udnyttes effektivt.

•

Tennis kan evt. også benytte sig af tider i weekenden.
•

•

•

Jens Bjerge svarer Tennisklubberne.

Brugerne af springcentret har afholdt møde på TEAM – alle deltog.
•

Der har været udtrykt at springcentret ikke er for børn.

•

Der er mange børn i springcentret – og Jens Bjerge har derfor overfor
foreningerne præciseret, at Springcentret også er for børn.

På baggrund af spørgsmål fra Peter Rasmussen omkring timefordeling, svarede Jens
Bjerge at evt. ændring/justering af fordelingsreglerne må afklares i løbet af
indeværende år til ikrafttrædelse ved fordelingen i 2022.

4. Nyt fra Fritid & Kultur
•

Vi forventer at få en udmelding fra regeringen vedr. sommerferieaktiviteterne,
hvorefter Fritid & Kultur kan melde ud.

5. Nyt fra formanden
•

Opdatering vedrørende Bevægelses- og Sundhedsknudepunkt – vi afventer planerne
for organisering af projektet – der er tale om et stort planlægningsarbejde.
•

Idrættens Samråd lægger vægt på at foreninger er direkte involveret i
arbejdet, så der ikke opstår misforståelser.

•

Der er flere meget store foreninger som er meget afhængige af planerne.

•

Besigtigelsesturen – der mangler tilbagemelding fra nogle af IS-medlemmerne.

•

Næste møde er 25. maj- fysisk møde. Analyseinstituttet deltager.
•

Mødet starter formentlig kl. 17.00.

•

Padeltennis: Banerne er ved at blive anlagt og forventes færdige sidst i maj.

•

Fleksible kontingentformer behandles på FOU mødet 21.04.21

•

Visionsplan for Hedehusene Bymidte: Foreningerne repræsenteres af Jens Bjerge i
følgegruppen. Borgmøde planlagt til 26. maj.
•

•

Projektet ligger tæt op ad Bevægelses- og Sundhedsknudepunktet.

Kommunens budget vedr. nye anlæg er fastlåst/brugt for de kommende år.
•

Men der er luft i budgettet fra 2023 og fremad – men der er mange om buddet
når der tales om byudvikling og facilitetsudvikling.

6. Facilitetsanalyse i Høje Tåstrup kommune
•

Jens Bjerge har deltaget i opstart på udarbejdelse af facilitetsanalyse for HTK.

•

Sidste analyse er fra 2013 og dengang førte det bl.a. en svømmehal og et
Springcenter med sig. Noget foreningerne aktivt også havde arbejdet på.

•

Analyse og indhold og deltagere i udarbejdelse af analysen skal først igennem det
politiske system.

•

Analysen bliver bl.a. drøftet på Fritids- og Kulturudvalget den 4. maj og Jens Bjerge
er inviteret til at deltage.

•

Bevæg dig for livet hænger også fint sammen med en facilitetsanalyse samt det
politiske mål med 5.000 flere medlemmer af foreningerne.

7. Hv ad skal der på dagsorden til de næste par møder.
•

Corona – genopstart af idrætten.
•

Focus på - Hvad sker der medlemsmæssigt, når vi kommer i gang igen?

•

Længere sæsonåbning for at kompensere idrætten.

•

Forslag om at kunne spille basket på Gadehaveskolen i sommerperioden.
o

•

Peter Christensen svarede at det lyder realistisk.

Herudover drøftede vi flere emner og de næste par møder bliver med fokus på
Idrættens Analyseinstituts besøg i maj samt besigtigelsestur i august.

8. Eventuelt
Forespørgsel vedr. projektet på Borgerskolen for utilpassede unge.
Jens Bjerge tjekker op på hvad der sker. (svar udsendt 27.4.)

