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Referat fra møde i Idrættens Samråd den 21. januar 2019
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Dagsorden
1. Flere børn og unge i foreningslivet
-

Peter Christensen orienterede om målsætningerne vedr. Idræts- og bevægelsespolitikken.

-

5.000 flere børn og unge under 25 år – gennemgang på slides.

-

30 foreninger har meldt sig til at medvirke til at løfte opgaven.

-

Opdeles i faser som ender op med evaluering og implementering i 2023

-

Samarbejdsaftaler og justering af aktiviteter fra 2020 til 2022.

-

Puljen til idrætten bliver ikke forhøjet, selv om der kommer flere tusinde nye unge medlemmer. Det
undrer os, idet det nuværende tilskud pr. hoved, således bliver forringet.

o

Der afholdes 3 aftenmøder for disse foreninger i januar og februar, hvor IS deltager.

2. Nyt fra FOU
Godkendelse af ændring fra Tåstrup Elite Badminton (TEB) til Tåstrup Badminton Klub (TBK).
3. Nyt fra formanden
•

Fra DIF konferencen: 1) Firmaidræt, Hørning (super foreningsfusion og medlemsfremgang), 2)
Frederiksberg som næsten drives som en virksomhed – mere end 40 ansatte, 3) Facebook m.v.
3) Brug af naturen til idræt, 4) Bevæg dig for livet.
o

En meget livlig og givende konference – detaljeret redegørelse sendt til IS.

•

IRH årsmødet d. 5 marts. John Borelli sidder i bestyrelsen

•

E-sport – ikke nogen stillingtagen, men opfordrer til at se på mulighederne for etablering.
Desuden opfordres FOU til at godkende e-Sport som idrætsforening.

•

Besøg i Springcenteret fra IS, desværre med få deltagere. Centret fungerer fortsat godt og har
en meget fin belægning.

•

Skolen i Nærheden og tilhørende idræts- og fritidsaktiviteter. Vi har tidligere spurgt om hvilke
faciliteter der bliver til idræt incl. depot på skolen, men det står os meget uklart.
o

Det blev besluttet at invitere Jørgen Lerhard til næste møde.

•

Høringssvar på Idræts- og bevægelsespolitikken blev kort vendt ud fra det udsendte udkast.
Jens sørger for at sende ind.

•

Husaftalen i Springcentret er ikke endelig besluttet, men tages med når vi starter fordeling.

4. Nyt fra Fritid & Kultur
•

Henvendelse fra DIF/DGI vedr. ”Bevæg dig for livet” – ny organisation til varetagelse af dette. Møde
i HTK d. 28. januar om vi vil være med.

•

Hvordan kan dette spille sammen med projektet ” Aktiv fritid for alle børn og unge”?

•

Idrættens Samråd udtrykker samtidig bekymring for finansieringen af dette.

•

Idrættens Samråd er også i tvivl om de frivillige foreninger kan løfte opgaven, da der er mange
opgaver i øjeblikket.

5. Idrætsevent
Idrætsevent bliver igen i år et meget aktivt idrætsevent, men bliver lidt mindre i fysisk størrelse, da vi har
mindre plads til rådighed. Evt. e-Sport med dyst mellem 2 klubber.
• Dato for afholdelse: 16. november 2019
6. Statusrapport på dialogmøder med skolerne
• Generelt blev der udtrykt stor tilfredshed med møderne og der var ros til Kultur & Fritid for
afviklingen heraf. Herunder også referaterne og oversigten over fysiske ting, som efterfølgende
gennemføres – til stor gavn for foreningerne.
• Aflyst på Fløng skole – hvilket ikke er acceptabelt. Det blev aftalt, at vi skriver direkte til
skoleinspektør Jan Bjergskov Larsen.
• Skolernes udnyttelse af faciliteterne i de bookede timer er ikke optimal. IS synes det er værd at
overveje om skolerne også kan / skal bruge Conventus.
• Næste gang møderne afholdes er i efteråret 2019 – og IS vil gerne se en tilsvarende rapport,
hvor alle skoler deltager.
7. Timefordeling – status
• Valg af deltagere:
o Svømmefordeling den 8. april: Jette Poder
o Fodboldfordeling den 9. april: Jacob Teildorf
o Haller, sale og weekendfordeling den 10. april: Regina Wonisch og Ilknur Kekec.
• Møde med fodboldklubberne – Vi afholder møde med fodboldklubberne om fodbold generelt, og
her vil fordelingsregler også blive vendt.
• WannaSport – pænt forbrug af de overskydende timer i såvel Charlottehallen og Torstorphallen.
• Installation af varmesøgende kameraer til check af benyttelse/deltagelse.
o Jens kigger på Aalborgs engang i løbet af maj (hvor de anvendes).
• Idrættens Samråd gennemfører i foråret diverse besøg for at se belægning af haller og
appellerer til foreningerne om at af booke hvis tiden ikke bruges.
8. Tilskud (rejser & lejre samt kursus)
Restudlodning er besluttet og er uddelt.
Anke vedr. rejser lejre i egne lokaler fra TFC. Idrættens Samråd besluttede at gennemføre
udbetaling
o

IS vedtog samtidig at ændre reglerne for den type tilskud.

o

Det meddeles foreninger ved uddeling af rammer for året 2019 engang i marts måned,
hvor også tidsfrister ændres.

9. Eventuelt
Merete Scheelsbeck deltager i junimødet, som er flyttet til den 11. juni.
Talent- og elitetimer for den kommende fordeling er udsendt til foreningerne.

De kommende møder i Idrættens samråd:
•

11. marts 2019 – ordinært møde

•

15. maj 2019 – ordinært møde

•

11. juni 2019 – ordinært møde med deltagelse af Merete S.

•

2. september 2019 – ordinært møde

•

7. oktober 2019 – ordinært møde

•

14. november 2019 - IS møde og årsmøde

•

9. december 2019 – ordinært møde

