Idrættens Samråd

Maj 2019

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 15. maj 2019
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

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

Dagsorden
0. Besigtigelse
Jens bød velkommen til foreningsbesøg i TFC og Skydebane Vest
•

TFC: Har ønsker om mere banekapacitet

•

De mener, at kommunen halter bagefter anlægsmæssig ift. Andre kommuner

•

Har ønske om en kunstgræsbane mere

•

Omklædningskapacitet især ifm kampe – kunne måske løses v. aflåselige
skabe/bokse.

•

Skydebane Vest: Miljøgodkendelse skal gennemføres

•

Støjdæmpning

•

Udvidelse med bygninger og støjvægge

•

Økonomi mangler til at gennemføre ovenstående

1. Velkommen v. Jens Bjerge
•

Velkommen og præsentation af den nye idrætskonsulent Sofie Aabo.

2. Nyt fra FOU
•

De forskellige samråd præsenterede igangværende opgaver og visioner

•

Der er ikke udsendt referat på nuværende tidspunkt (modtaget 20. maj).

•

FOU møde d. 22. maj er aflyst

3. Nyt fra formanden
•

Lederakademiet: Status på tilmeldte kendes ikke. Regina indgår i styregruppen i stedet
for Jacob. Jens har givet tilsagn om hjælp vedr. køkkentjansen.

•

Samarbejde med skolerne: Sagen er ikke afsluttet på nuværende tidspunkt

•

Billard er rykket op. Deres nuværende lokaler er muligvis ikke egnede. Har ønske om nye
lokaler.

•

Ændring af ansøgningsfristen rejser & lejre samt kurser: Ansøgninger skal være
modtaget i kommunen senest 15.dec for at komme i betragtning i det pågældende år.

4. Nyt fra Fritid & Kultur
• Stort svømmestævne afholdt med succes – stor Ros fra Idrættens Samråd.
• Sengeløsehallen er blevet beskåret jfr. budgettet for HTK – og er ved at blive
effektueret.
• Byggeriet af nyt redskabsrum ved Sengeløsehallen er færdigt ultimo 2019.

5. Timefordeling - status
• TBC har gjort indsigelse – indsigelsen afvises – andre træningsmuligheder kan
anvises.
• Den timefordeling, som har fundet sted, er dermed gældende og stadfæstet.
• Åbningstider i de selvejende idrætscentre blev drøftet. Jens tjekker.
• Timefordelingsregler – er der noget at evaluere?
o Fodboldfordeling er allerede drøftet - fredag aften skal besluttes.
o Skal hallerne opdeles i badmintonbaner?
o Brug af hallerne skal drøftes på mødet i juni.
o Udvalg til revurdering af timefordeling nedsat: Jan, Tobias, Jacob og Jens.
▪ Endelig forslag til evt. revidering af timefordelingsregler skal være klar
senest 1. september.
6. Status om ’visionskommune’ i ”Bevæg dig for livet”/DGI/DIF
• Mødet i Kulturcenteret forløb godt. Der var dog behov for lidt mere tid.
o Se referat
• Jens deltager i arbejdsgruppen og den politiske gruppe og holder IS løbende
orienteret
• Skolelukning i den vestlige del af kommunen (Hedehusene og Charlotteskolen) - blev
drøftet under dette dagsordenspunkt – da det ligger IS meget på sinde at sikre gode
forhold for foreningerne når disse skoler lukker.
o Udvalg nedsat: Jens, Maiken, Jacob, John
▪ Resultat skal foreligge senest den 11. juni.
7. Eventuelt
Merete S. deltager i næste møde – Jens skriver til IS herom.
E-sportsmøde – med deltagelse fra DGI.
• Rådet er at vi skal komme i gang snarest.
• Hvordan skal det organiseres?
• Beslutning herom træffes så vidt muligt på juni mødet
• E-Sport igangsætning hænger fint sammen med arbejdet som Visionskommune.

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

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

