Idrættens Samråd

Juni 2019

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 11. juni 2019
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

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

Dagsorden

1. Velkommen v. Jens Bjerge
•

Velkommen til IS og Merete Scheelsbeck.

2. Merete Scheelsbeck
•

Merete foreslog et ekstra årligt møde med formanden for IS. Jens Bjerge lovede at vende
tilbage, men umiddelbart er vi i IS positive

•

Facilitetsudfordringen ifm. Nærheden, hvor vi endnu ikke har klarhed over hvor meget
Læringshuset kan bruges til foreningerne udenfor skoletiden.

•

Konceptet for Læringshuset Nærheden giver ikke de muligheder, som IS havde forventet.

•

Faciliteterne fra Charlotteskolen og Hedehusene skole kan ikke umiddelbart indpasses.

•

Hvilke muligheder er der for bevægelse ifm. Nærheden. Vi håber at et møde med
arkitekten den 19. juni vil løfte sløret. Kommentar efterfølgende: Mødet er nu afholdt, og
det gav desværre ikke nogen klarhed. Vi skal nu holde møde med skoleleder, idet
Læringshuset er bygget til elever og ikke til fritidsbrug.

•

Økonomien er stram – derfor er der ikke større nye tiltag. Anlægsbudgettet for 2 nye
institutioner lægger beslag på det meste (skole og børne– og kulturhuset)

•

Ny idræts- og bevægelsespolitik er vedtaget.

•

Volontersprojektet (frivilligt arbejde) er ikke rigtigt slået igennem, så tilgangen af
frivillige er ikke så stor, som forventet. Behovet er primært til større stævner.

•

o

IS har haft svært ved at se det anvendt i større stil af idrætsforeningerne.

o

Der følges op på hvordan det evt. kan promoveres bedre. Peter og Jens drøfter og
vender tilbage til IS.

Besigtigelse i maj måned på Skydebane Vest: IS er bekymret for den fortsatte drift af
skydebanerne, idet der skal opføres støjvægge og støjhus for ca. 500-700.000 for at der
kan opnås tilladelse miljøgodkendelse.
o

•

Derudover vil der være problemer vedr. Veteranerne og Sortkrudtskytterne
(anlægsudgifter anslås til at kunne løbe op i 1-2 mio. Kr.)

TFC ønsker at samle deres aktiviteter på Nyhøj. Der er dog problemer vedr. ejerskabet af
o

TFC ønsker også at der etableres en ekstra kunstgræsbane på Nyhøj og at den
gamle renoveres (den er slidt).

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. ”Bevæg dig for livet”
•

Visionsaftalen: Gennemgang af baggrund, data og forøgelsen af befolkningstilgangen.
Gennemgået og kommenteret.

5. Notat om lukning af 2 skoler i Hedehusene
Notatet gennemgået, kommenteret og godkendt. Jens fremsender til Fritid & Kultur.
6. Nyt fra FOU
Der henvises til udsendte referat. Ingen spørgsmål
7. Nyt fra formanden
• Badminton: Allan Brandt var inviteret til afklarende møde (ingen reaktion) – der er
indkaldt til nyt møde.
• Møde vedr. Læringshuset Nærheden d. 19. juni. Jens og Peter deltager.
• Nyhedsbrev fra forvaltningen.
• E-sport: Møde med Stig og arbejdsgruppen. Udvalget fortsætter i samarbejde med
administrationen arbejdet med at få E-sport organiseret / etableret i foreningsregi.
8. Nyt fra Fritid og Kultur
• Samarbejde med skolerne – ”kulturpakke”.
• Fritid & Kultur har lavet en bevægelsespakke. Desuden har de foreslået at der er en
bevægelseskoordinator på alle skoler. Alle bliver inviteret – implementeres så det er
klar ved starten af næste skoleår.
• Sengeløse Badminton, tennis og fitness ønsker istandsættelsen af lokalet via
kommunens budget.
9. Eventuelt
Ingen indlæg.
10.”Belægning af hallerne”.
• Haltid: Der er p.t. tilstrækkelig tid i hallerne.
• Der skal flere brugere i hallerne – klubmiljø og fleksibilitet ønskes.
• Fordelingen skal optimeres med bl.a. ved at dele haller endnu mere op.
• Hvordan kan vi få en bedre udnyttelse af hallerne?
o DGI / DIF hjælper med deres erfaringer.
Debatten forsætter på kommende møde og udvalget holder møde sidst i juni.

De kommende møder i Idrættens samråd:
•
•
•
•

2. september 2019 – ordinært møde
7. oktober 2019 – ordinært møde
14. november 2019 – IS-møde og årsmøde
9. december 2019 – ordinært møde

