Idrættens Samråd
2019

December

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 9. december 2019
Deltagere IS:

Knud Janum, Jacob Teildorf, Regina Wonisch, Jens Bjerge, John
Borelli, Jette Poder, Tobias Harpsøe, Allan Olsen, Jan Kryger
Ilknur Kekec, Maiken Amisse
Peter Christensen

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden

1. Nyt fra formanden
•
•
•
•
•
•

Invitationer udsendt til møde med badmintonforeninger tirsdag den 7. januar
Invitationer udsendt til møde med e-sport interessenter tirsdag den 14. januar
Invitation til fodboldforeninger udsendes primo januar til møde i første halvdel af
marts måned.
Møde afholdt ml. borgmesteren, repræsentanter fra K & F, Jens Bjerge ang.
Krigsveteranskydebane.
Møde afholdt med sortkrudtskytterne og Sengeløses Skytteforening vedr. brug af
bane i Sengeløse. Vi forventer at begge foreninger fremover kan bruge denne bane.
Evaluering af årsmødet
o Næste gang satser vi på kortere beretning og workshop i mindre grupper.

2. Fritid & Kultur
•

•

Ved tildeling af ekstratimer er det konstateret, at der er indmeldt 2 forskellige
medlemstal. Et til CFR og et til forbundet og måske et helt tredje.
o

Jens har aftalt med Stig Jørgensen, at det bringes der klarhed over i
forbindelse med indberetning pr. 1.1.2020.

o

Der er altid kun et retvisende tal pr samme dato, og der må ikke være tvivl
om hvilket tal der er korrekt.

Regnskabsårets afslutning nærmer sig – hensættelse af ikke forbrugte midler er iflg.
Peter Christensen ikke mulig.

3. Nyt fra elitemøde d. 25.11.19
•

Der er valgt 2 personer fra talentklubberne:
o

Valgt blev på årsmødet: Henning Nielsen fra HGF og Bent Hochstrasser fra
TFC

•

Klubudviklingsforløb – følger reglerne i vedtægterne

•

Forslag om uddeling af ekstra priser til talen og elite besluttet på sidste møde.
o

•

Der udarbejdes regler for denne ekstra uddeling til eventen.

Kommende elitemøder: 18.03.20, 03.06.20, 07.09.20 og 25.11.20 (på rådhuset)

4. Beslutning vedr. fordeling af timer
Gennemgang af ansøgninger – og indstilling blev stort set fulgt.
Nogle af foreningerne får nogle ord med i forbindelse med bevillingen.

Ansøgning:

Bevilget

TIK Gymnastik (RSG)

8 ekstra haltimer.

STT

35 vandtimer
15 dryland timer – på nærmeste mulige idrætssted

TIK Bueskydning
TFC
TIK Badminton

4 timer onsdag fra kl 16-20 på Mølleholmskolen
Ønsker samme tid som i år
14,5 timer på kunstgræs
2 haltimer

Fløng Hedehusene Fodbold

7 timer på kunstgræs

Taastrup Fægteklub
TIK håndbold
TIK Volley
FFH90
Taastrup Badminton Club
TIK Bordtennis
HGF
TGF
Sengeløse

8 timer – saltimer
6 haltimer
2 timer til Volleyball træning på stor bane i hal.
5 haltimer
1 haltime
3,5 time hver torsdag i festsalen på Parkskolen 18.30-22.00
5 timer i Charlottehallen
9:15 timer i Torstorp Hallen (springgrav):
5 timer i Sengeløsehallen

Ansøgning:

Afslået:

F.C Ypsilon

1,5 timer på kunstgræsbanen på Nyhøj Park – afslået, da det er
en del af timefordelingen.

5. Idrætsevent
• Idrætseventen – prisuddelingen er sat til 7.11.20
• Afholdes samme dag som skøjtebanen åbner
• Evaluering af arrangementet er ikke sket endnu, men det sker snarest sammen med
Signe Abildå.
o Bl.a. 2 ting er vigtige: Lyd og lys.
6. Nye ”medlemsskabstyper”
• Klippekort – f.eks. 20 kr. for at deltage i en træningsaften / dag / træningspas
etc.
• Det primære er at folk er aktive – ikke nødvendigvis at de er medlem af en
forening.
• Fripas…? Peter lovede besked på status på ordningen.
• Udfordring i fastholdelse af teenagerne – vigtigt at de er aktive.
• Drop ind idræt – klippekort til brug på tværs af foreningerne. Fleksible rammer.
• Gerts model er et godt eksempel.
o Her skal der skabes rammer, så det muligt at de opfylder reglerne.
• Åben hal er en mulighed – borgerne kender ikke nok til foreningslivet.
o Bl.a. gøres der forsøg i TIK (TIC-hallerne).
• Opbakning fra IS til at FOU tager en drøftelse og giver videre rammer
fremadrettet.

7. Bevæg dig for livet…
• Bliver taget op på førstkommende møde i 2020.
o Jens lovede at sende en mail ud herom i god tid inden mødet.
• Det springer umiddelbart i øjnene, at der er mange ikke-organiserede.
8. Valg til IS/FOU
• Knud Janum fortalte, at han ønsker at stoppe senest i 1. kvartal 2020 og dermed
overlade pladsen til yngre kræfter.
o Jens fortalte at næste suppleant er Mehmet Güzel fra TG80.
• I IS afløser Peter Vergmann (TFC) Allan Olsen
• Mehmet Güzel (TG80) afløser Knud Janum – hvis han siger ja.
• I FOU indstilles Jan Kryger til at afløse Allan Olsen
o Jens skriver mail til alle foreninger herom, da det er foreningerne der
beslutter hvem der vælges.
9. Eventuelt
• Tobias nævnte at han er bekymret for tendensen til ikke-bemanding og i stedet
nøglebriksordning.
o Så gode muligheder i nye aktiviteter som f.eks. squash, paddle tennis etc.
o E-sport i f.eks. TIC er også en mulighed for at få mere/bevare bemanding
• Status på Nærheden: 3 scenarier for Charlottekvarteret.
o Alle foreninger er hørt og der har været afholdt møde med dem – og der
har været inviteret til borgermøde.
o Vi og foreningerne har også været invitereret til et ekstra workshopmøde
omkring udvikling af området når Hedehusene Skole og Charlotteskolen
lukkes.
Afslutning på mødet:
• Jens takkede Allan for mange års arbejde i IS og FOU.
• Vi får lejlighed til at sige farvel til Knud på et møde primo januar 2020.

De kommende møder i Idrættens samråd:
•
•
•
•
•
•
•
•

21. januar 2020 – ordinært møde
9. marts – ordinært møde
21. april – ordinært møde
20. maj – ordinært møde
3. september – ordinært møde
6. oktober – ordinært møde
10. november – IS møde og årsmøde
10. december – ordinært møde

