Idrættens Samråd

Maj 2021

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 25. maj 2021
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

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

Dagsorden
1. Velkomst og præsentation
Jens bød velkommen til mødet- herunder IDAN
2. Besøg af Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut
Introduktion til IDAN og deres virke.
IDAN er i gang med en dybere undersøgelse af 4 fokuskommuner, bl.a. hvordan Idrættens
Samråd fungerer, hvad er godt, hvad kan gøres bedre osv. – herunder HTK.
Introduktion af IS-medlemmerne for IDAN.
Debat om baggrunden for IS - dets virke og forventninger.
3. Orientering om Corona v/Peter Christensen
Alt er åbent – dog med restriktioner.
Hårdt ramt er STT bl.a. på grund af begrænsninger i omklædningen, hvor der kun må være
8 personer ad gangen. De er blevet tilbudt at benytte fodboldomklædningen.
Foreningerne er generelt forstående for situationen.
Mange aktiviteter ifm. overnatning, er ikke tilladt på nuværende tidspunkt.
Der kommer forhåbentlig nogle positive udmeldinger fra regeringen i slutningen af
sommerferien. (er allerede kommet den 9.6.)
Indendørs er restriktionerne stadig ret stramme.
Alle skal forholde sig til de udstukne regler.
Alle idrætsfaciliteter skal i videst muligt omfang holdes åbne hen over sommerferien, hvis
der er efterspørgsel – det er holdningen fra Idrættens Samråd.
4. Nyt fra formanden
DIF gennemfører en facilitetsundersøgelse, som offentliggøres op til kommunevalget.
Idrætsevent – priser – City 2 – 20. november 2021 – Jens taler med Signe om sagen.
Timefordelingen: IS-medlemmerne melder tilbage, hvis der ikke er behov. Ellers fortsætter
det uændret (Jens lovede at sende en mail herom snarest)
Mulighederne vedr. fælles administration sættes i Nyhedsbrevet. Mest aktuelt for de større
foreninger.
Valg til IS sker på årsmødet den 25. november.
-

VIGTIGT at foreningerne allerede nu gør klar til at finde egnede kandidater til IS.

5. Nyt fra Fritid & Kultur
Børne- & Kulturhuset - byggeriet er i gang. Det skal være færdigt til ibrugtagning i 2022.
Der bliver ikke revet noget ned, før de nye lokaler er klar.
Brugermøder på skolerne afholdes først i marts måned 2022.
Hvis der er behov for afholdelse af mindre møder på nogle af skolerne inden da, vil det blive
gennemført. Kontakt Peter Christensen eller Jens Bjerge.
Parkeringsproblemerne ved Springcenteret er ikke løst. Det ville hjælpe, hvis der blev
etableret 3-timers parkering.
6. Budget 2022
Mailen – budget fra seneste år danner grundlag.
Ungdomstilskud ønskes hævet med baggrund i ønsket om at få flere medlemmer.
Peter Christensen undersøger hvordan foreningerne kan ”boostes” ved økonomisk betaling
for pædagogisk uddannede hjælpere/frikøb.
7. Facilitetsanalyse i Høje Tåstrup kommune – status
Har været forelagt i Fritids- og Kulturudvalget.
Jens indgår i samarbejdet og kommissorie sendes til IS snarest muligt. (er sendt)
- Det er vigtigt at IS løbende involveres og alle IS-medlemmer er aktive mht. udvikling af
analysen.
Facilitetsanalysen skal være færdig i april 2022.
8. Bevægelses- og Sundhedshus i Hedehusene – status.
Arbejdet med projektet går i gang nu. Der deltager 2 projektmedarbejdere fra HTK.
Det vil først være på budgettet i 2023.
Jens indgår i arbejdet og er udpeget som formand for styregruppen. Kommissorie og planer
fremsendes løbende til IS.
-

Der er stor involvering af foreningslivet i styregruppen, som består af 20 medlemmer.

-

HIF, FHI, HGF, Hedehusene Idrætscenter og IS er alle involveret i projektet.

-

IS bliver holdt løbende orienteret og med mulighed for at give input m.v.

9. Eventuelt
- Ingen punkter.

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

30. august 2021 – besigtigelsestur diverse foreninger / lokaler o.l.
31. august 2021 - besigtigelsestur diverse foreninger / lokaler o.l.
2. september 2021
7. oktober 2021
20. november 2021 (lørdag – Idrætsevent i City II)
25. november 2021 – årsmøde med valg til Idrættens Samråd
13. december 2021

