Idrættens Samråd

December 2021

Referat fra møde i Idrættens Samråds møde den 13. december 2021
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

Peter Vergmann, Jens Bjerge, Peter Rasmussen, Regina Wonisch, Ilknur
Kekec Coban, Jette Poder, Jacob Teildorf, John Borelli
Mehmet Güzel, Tobias Harpsøe, Jan Kryger
Peter Christensen

Dagsorden for årsmødet
0. Velkomst
Jens bød velkommen til mødet.
1. Nyt fra elitemøde den 9.12.21 v/Jacob
1. Status på klubberne som har haft elite-status. Enkelte klubber mangler at indfri de
stillede krav.
2. Ingen besparelser på elite- og talentområdet. IS ser det også nødvendigt at investere
lidt i disse klubber.
3. Megen obs på talentklubberne.
4. Bueskytterne ansøger om en pæn del af budgettet – da de ikke modtager tilskud fra
forbundet.
5. Politisk repræsentation af Merete Scheelsbeck.
6. Elite/talent arbejdet kan være mere synlige – hvilket vi tænker den nye repræsentant
fra IS skal være opmærksom på.
7. IS vælger ny repræsentant på januar-mødet.
2. Nyt fra FOU (dagsorden til mødet d. 15.12.21)
FOU-mødet vil pga. Corana blive afholdt via Team.
Flexible medlemskaber – arbejdsgruppe med 2 repræsentanter fra hvert samråd.
IS undersøger foreningernes interesse ved at sende mail herom til alle foreninger.
Forvaltningen forventer, at det vil medvirke til begrænsning af etablering af nye foreninger.
Lederakademiet vil i 2022/23 holde et års pause, da der ikke er et tilstrækkeligt antal
tilmeldinger.
IS foreslår, at der i stedet afholdes nogle spot kurser i perioden.
Idrætsevent afholdes næste gang lørdag den 19. nov. 2022 – og som tidligere år i City II.
Det kan overvejes at slå arrangementet sammen med Foreningsprisfesten.
Markering af Frivillighedsdagen blev drøftet – idet der også er ønsker om at de frivillige
huskes og værdsættes.
Jens fortalte at han deltager i møde den 24. januar omkring FOU’s fremtidige arbejde.

3. Nyt fra formanden
DGI skulle have et beskedent honorar for indlæg ved årsmødet. Det undrer vi os over, da
det ikke er normalt – også henset til at vi er med i ”Bevæg dig for livet”. Stig Jørgensen
tager sagen op.
Status på tilskud til foreningerne – se det udleverede skema
Restudlodning er klar sidst på året og det bliver en ikke ubetydelig del – ligner 2020.
Facilitetsanalyse er under udarbejdelse, og vil snarest blive sendt til Idrættens Samråd til
kommentering – og om nødvendigt et møde.
Årsmødet forløb tilfredsstillende og valgene blev gennemført på en god måde.
Besøg i IS i 2022 – forslag:
1. Merete Scheelsbeck og Toke Elling
2. Læringshuset Casper Madsen / og eller besøg i Læringshuset.
a. Besøg er under planlægning, da lokaler indgår i den kommende timefordeling.
i. Foreninger inviteres med.
3. Skolechefen, Flemming Ellingsen
4. Anders Christensen – Fritids- & Kulturchef
4. Nyt fra Fritid & Kultur
Det nye byråd – Merete Scheelsbeck er formand og Toke Elling næstformand i Fritids- &
Kulturudvalget.
Dennis Kristian Larsen – som er vikar i K & F, har fået vikariatet forlænget i 8 mdr. – Dennis
har stort kendskab til skoleområdet.
5. Beslutning om tildeling:
Ilknur er genvalgt til Integrationsrådet
Elite- og talenttimer ligner meget foregående år – og foreningerne får snarest direkte
besked.
Ansøgning 2022/2023:

Bevilget

TIK Bueskydning

Mølleholmskolen – begge sale samtidig.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17-19.

TIK Gymnastik

8 ekstra haltimer

STT

35 vandtimer
15 dry land timer – på nærmeste mulige
idrætssted

TFC

22 timer på kunstgræs

TIK Badminton

2 haltimer

Taastrup Fægteklub

9-11 timer på hverdage og 2 timer i weekender

TIK Håndbold

6 haltimer

FHH90

3 haltimer

Taastrup Badminton Club

2 haltimer

Fløng Hedehusene Fodbold

14 timer på kunstgræs

TIK Bordtennis

3,5 timer hver torsdag i festsalen på Parkskolen
kl. 18.30-22.00

HGF

4 timer i Charlottehallen

TGF

9 timer i Torstorp hallen (springgrav)

Sengeløse

5 timer i Sengeløsehallen

Ansøgning 2022/2023:

Afslået

FHH90

3 timer til kampe på hverdage

Der er nogle ting vi skal huske at overveje næste gang timefordelingsreglerne revideres:
•

Tildeling af elite og talent timer skal fremover besluttes på første møde i januar
måned.

•

Landsbyordningen i Sengeløse tages op.

•

Hverdagskampe – står uklart beskrevet

•

Tåstrup Fægteklub får nye faciliteter i Børne- og Kulturhuset der er specielt indrettet
hertil.

6. Idrætsevent og evaluering
Forløb tilfredsstillende og der var mange besøgende på trods af Corona.
Vigtigt at vi får det store lærred til rådighed og at vi bruger den.
•

Der kan afsættes penge af medlemstilskuddet til produktion af videoklip, som vises
på det store lærred.

Navneskilte eller lignende til IS-medlemmer for at synliggøre udvalget.
Næste års Idrætsevent er planlagt til lørdag d. 19. november 2022
7. Eventuelt
Der blev taget afsked med Jacob Teildorf, John Borelli og Mehmet Güzel (som dog ikke
deltog i mødet)

De kommende møder i Idrættens samråd:
Mødedatoer 2022:
Tirsdag d. 18. januar
Onsdag d. 9. marts
Torsdag d. 21. april
Tirsdag d. 31. maj
Torsdag d. 25. august
Tirsdag d. 11. oktober
Tirsdag d. 22. november
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