Referat af Idrættens Samråd 18.01.22
Mødedato:
Mødestart:
Mødested:
Deltagere:

Tirsdag d. 18. januar 2022
kl. 18.00-21.00
Rådhuset, mødelokale B101
Idrættens Samråd (IS), Kim, Jens, Jette, Linda, Tobias, Peter V.,
Peter R., Stefan og Regina
Peter Christensen, FKC
Afbud: Jan Kryger og Ilknur.

1. Velkomst til Linda, Stefan og Kim – nye medlemmer af Idrættens Samråd.
• Præsentationsrunde – ”bordet rundt”
- Kim Kristiansen:
o Taastrup Bokseklub + Sortskytter – forsvarsakademiet
- Stefan Vincent Andersen:
o Senior Motion/Fløng + Bestyrelsen i Hedehusene Tennis - pensionist
- Linda Mathiesen:
o Hedehusene Idrætsforening – Tidligere fodbold/svøm – ny gymnastik.
•

Arbejdsformen i Idrættens Samråd som Repræsenterer 89 Foreninger:
o Årets mødekalender er fastsat
o Valg iflg. Vedtægterne til Forretningsudvalget blev:
▪ Formand Jens Bjerge
▪ Næstformand Jette Poder
▪ Sekretær Regina Wonisch.

•

Kim K. beskrev kort omkring Elite-Idrætsbestyrelsen – HTK er der 4 Elite
klubber: STT, TIK Gymnastik, TIK Bue og Taastrup Bokseklub. Talenter klubber:
TFC, TIK Badminton, TGF, Fægteklubben, TIK Håndbold og HGF.
Idrættens Samråd vælger til elite- og talentudvalget: Ilknur Kekec, som har
accepteret valget.

•
2. Status
•
•
•
•
•

Bevægelseshuset Hedehusene (Principnotat udsendt med dagsorden)
Face 2 går snart i gang med at skabe ” byggeklodserne”.
Styregruppen skal både tænke lille skala, mellem og stor skala.
Idrætten gør det godt i styregruppen.
Økonomi til forundersøgelserne er på plads.
Forslag fra Samrådet er, at der også tænkes alternative idrætsgrene (fx
Boksning – skydning)

3. Nyt fra formanden
• Badmintonmøde og Fodboldmøde – Overvejelser til ”efter COV19”.
• De tidligere møder blev positivt modtaget – IS vil afholde nye møder på
foreningernes præmisser.
• Planen er at give inspiration til alle foreningerne – tænk netværksmøder.
• Anders Christensen (Fritids- og Kulturchef) – kommer på besøg i IS den 09.03.22.
• Generelt indlæg og spørgsmål og ellers komme med forslag/inspirator til
Strategimødet lørdag den 26.03.22.
• Interesse for Flexible medlemskaber – flere foreninger har vist interesse.
• FHI Gymnastik, TIK Hovedafdeling, Taastrup Fægteklub, FHF (fodbold), FHISK,
Høje Taastrup Bokseklub, TIK-Triathlon

•

Der er nedsat en gruppe der kigger på det videre arbejde, og hvor IS stiller med
Jette Poder og Mathias Hansen fra FHF. Kim Kristiansen, IS deltager som
repræsentant for FOU.

4. Nyt fra Fritid & Kultur
• Status på medlemstal pr. 31.12. 2021.
• Ca. 1.100 flere voksne medlemmer og nogenlunde uændret antal børn.
• Der arbejdes videre med en rapport om medlemsudvikling så snart det er
muligt.
o Ansvar: Peter C. og Jens B.
• Stillingsopslag - Ny konsulent i Fritid & Kultur – Get2Sport.
5. Drøftelse af Facilitetsstrategien (Bilag til læsning var udsendt få dage forinden)
• Udvalget bestående Jens Bjerge, Stig Jørgensen, Peter Christensen og Jesper
Kristiansen skal bruge input fra IS til næste møde fredag 21/1-2022
• Peter V sender mail til Jens – om bedre forbindelser / stier mellem skoler og
idrætsanlæggene og ”Arenaer for idræt og bevægelse”.
• Kim foreslog flere ideer omkring tidssvarende og nye skydebaner
• Ideer omkring legeplads/junglestier i forbindelse med Idrætscentrene.
• Der skal være faciliteter til rådighed for alle foreningerne på hhv. Hedehusene
Skole og Charlotteager Skole -> indtil Bevægelseshuset tages i brug.
• Baderummene er der stor fokus på og her skal nævnes både de selvejende og
skolernes bade- og omklædningsrum.
• Stefan nævnte bæredygtige byggerier – problematik omkring
kunstgræsbanernes granulat.
• Mere samarbejde mellem skolerne, SFO’erne og foreningerne.
• Peter Christensen og Jens Bjerge skrev flittigt ned og lovede at tage de punkter
op, som blev bragt op af IS.
6. Brugermøder med skolerne
• Møder afholder i 1. halvår 2022
• IS opfordrer kraftigt til at brugerne af skolerne om at komme til disse
brugermøder, således at disse brugermøder bliver aktive, og løser
kommende udfordringer og skaber et godt samarbejde.
• Invitationen til læringshuset rundvisning – 31.01.22 – sendt til IS og foreninger i
lokalområdet og foreninger der bruger faciliteter i området.
• Skolernes brug af dagtimer kan der også sættes fokus på de steder hvor der er
behov for det.
• Når plan for brugermøderne er lagt med datoer, vil IS gerne orienteres. Ansvar
Peter Christensen.
7. Strategimøde for IS-medlemmer: lørdag d. 26. marts, kl. 9-14.
• Peter Christensen deltager i mødet og skal hjælpe med at inspirere og give input
til mulige udviklingsretninger ☺
• Dagsorden: Arbejdet i IS 2022-2025 – udsendes i god tid før mødet.
• Forslag til emner der kan indgå på dagen:
• De sårbare – hvordan kan vi aktivere dem.
• Idræt for særlig målgrupper
• Idrætsleder til de sårbare/særlige grupper, hvordan kan man tænkte det
sammen med selvejende og værtsrollen fremadrettet.
8. Status ift. Aktivitetsmålere.
- Der var 45 ledige timer, som var målt over 6 uger – og som ikke var blevet
brugt overhovedet. De 35 timer er blevet afleveret retur

-

Aktivitetsmålerne vil fremadrettet være et godt middel til dialog mellem Fritid &
Kultur/IS og foreningerne.
Målerne er tænkt som et hjælpemiddel til gavn for foreningerne – således at
tider i haller og sale kan udnyttes effektivt.

9. Idrættens Samråd deltager i timefordelingsmøderne.
- Svømning og Tennis – 28.03.22 – Jette Poder deltager.
- Fodbold – 5.04.22 – Kim Kristiansen deltager.
- Halle og sale – 06.04.22 – Regina Wonisch & Peter Vergmann deltager.
- Spring – 01.03.22 – Jens Bjerge deltager.
- Læringshuset/Hallen – kan bookes i Conventus af alle til sæson 22/23.
o Peter Christensen rykker Læringshuset igen og melde klar bane retur til
IS. Hvis ikke booking er sat i system indenfor 14 dage vil IS viderebringe
sagen. Ansvar Jens B.
10. Tilskud (rejser & lejre samt Kursus)
• Restudlodning er gennemført og er sendt ud – i alt var der 379 t i restudlodning.
• Beslutning vedr. tilskudsfordeling 2022
- Godkendt de samme beløb som i 2021, således er der afsat til Grundtilskuddet,
Rejse/Lejre, Kurser/Forplejning/Idrætsevent/Ungdomstilskud.
- Drøftelse omkring tilskud til leder/træner/instruktøruddannelse, overvej en
sætning omkring Klubudviklingsprojekter.
11. Eventuelt
Mødedatoer 2022 i Idrættens Samråd:
•
•
•
•
•
•

Onsdag d. 9. marts kl. 18 - 21
Torsdag d. 21. april kl. 18 – 21
Tirsdag d. 31. maj kl. 18 – 21
Torsdag d. 25. august kl. 18 – 21
Tirsdag d. 11. oktober kl. 18 – 21
Tirsdag d. 22. november kl. 17 – 21 (inkl. Årsmøde)

