Idrættens Samråd

Marts 2019

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 11. marts 2019
Deltagere IS:

Knud Janum, Jacob Teildorf, Ilknur Kekec, Regina Wonisch, Jens Bjerge, John
Borelli, Allan Olsen, Jette Poder, Maiken Amisse, Tobias Harpsøe, Jan Kryger
Peter Christensen og Jørgen Lerhard under punkt 2

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden
1. Velkomst

Jens bød velkommen til Jørgen Lerhard og Idrættens samråd
2. Nærheden Skole – indlæg ved Jørgen Lerhard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jørgen Lerhard gav en præsentation af de udleverede plantegninger for Læringshuset i Nærheden.
I idrætshallen var der bl.a. optegning af håndboldbane. Denne er dog for lille til at spille egentlige
kampe (skrabet løsning).
Fodboldbaner indgår ikke i projektet, idet der henvises til banerne i Hedehusene Idrætspark på
Charlottegårdsvej (omklædning ??)
Selvom der måske ”kun” er 800-900 meter til Hedehusene Idrætspark, så anser IS det for
problematisk, at der er så lang transportvej. Det giver mindre tid til udfoldelse på selve banen og
dermed afkortning af deres timer. Idræt og bevægelse i hele idrætstimen vurderes vigtig.
Det er vigtigt at transportvejene til og fra skolen prioriteres højt, da der vil være en del trafik.
Idrætshallen er ikke planlagt som multihal.
Idrætshallen vil indgå i timefordelingen.
Der er ikke planlagt atletikområde – kuglestød, spydkast, discos m.v. henvises til Hedehusene
Idrætspark.
Heller ikke lille kunstgræsbane til hockey m.v. er med i projektet – idet det blev oplyst af Jørgen
Lerhard, at det støjer for meget. Det vakte stor undring hos IS.
Skolen vil bruge springcenteret og Hedehushallen til idrætsaktiviteter – det giver bekymring, da
springcenteret ikke har nævneværdig ledig kapacitet og det er kun muligt at rumme visse idrætsgrene
i centret.
Der er på dette tidspunkt ikke endelige planer vedr. Hedehusene Skole og Charlotteskolen.
Vi fik tilbud om et senere orienterende møde vedr. status for projektet.
Vi fik også tilbud om at indgå i projektet på et tidspunkt, så vi kunne følge og hjælpe med visse ting
indenfor vores område.

Afslutningsvis takkede Jens Bjerge for Jørgen Lerhards deltagelse og bekræftede at IS gerne indgår i
arbejdet med skolen og gerne ser Jørgen komme på besøg igen.
I skrivende stund har Jens Bjerge afleveret svarmail til Jørgen Lerhard og foreslået datoer samt stillet
spørgsmål til størrelse og udformning af skolen. Der forligger ikke svar endnu (27.3.19)
3. Orientering fra eliteudvalget
Der udarbejdes retningslinjer for eliteudvalgets bestyrelsesarbejde.
•

Forslag om yderligere talentudvikling i stedet for eliteudvikling.

•

5 eliteklubber og 10 talentklubber.

•

Tåstrup bokseklub er godkendt som eliteklub (de får dog først elitetilskud i 2020).

•

Fægteklubben vil gerne videre – er meget ambitiøse

•

Rammerne for at være elite – og talent klub skal behandles efterfølgende.

•

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal generere spørgsmål og vurderinger til Jacob.

•

Gruppen består af: Jacob (formand), Regina, Allan og Tobias.

4. Nyt fra FOU
IS havde fremlagt forslag til ændring af valgproceduren ved valg til Idrættens Samråd. Dette blev nedstemt
i FOU, da de øvrige samråd ikke ønskede at blive underlagt den foreslåede procedure.
E-sport blev godkendt og er placeret under idrætten.
Til dette arbejde samt det at få vurderet hvad er op og ned på E-Sport, blev der nedsat en gruppe.
Herunder skal det vurderes hvad har vi i HTK, hvem er evt. interesseret og hvordan får vi startet E-Sport
op.
Gruppen består af: Jacob, Tobias, Allan, Ilknur (formand) og Jens.
5. Nyt fra formanden
• Anders Christensen foreslås inviteret til IS møde efter sommerferien (september eller oktober)
• Dialogmøde d. 11. april – hvor IS skal spille en aktiv rolle. Deltager fra IS: Jette og Regina.
• Møde i FOU til dialog d. 10. april. Deltager fra IS: Jette og Maiken. Allan og John som medlem af
FOU.
• Foreningsfesten d. 27. september – husk at udbrede mulighed for at indstille.
• Årshjulet: ansøgningsfristen, samarbejde med skoler – hvad gør foreningerne, nye foreninger –
hjælpe – samarbejde – HTK hjemmeside – kurser (spotkurser og foreningsservice),
besigtigelsesture – beskrivelse, talentforum, indsatsområder fjernes.
o Casper og Jens arbejder videre med hjulet.
• Rundtur vedr. brug af haller. For få brugere efter kl. 21 – og nogle gange er dele af en hal ledig.
Det viser at der er behov for at dele en hal op.
• Deling af haller bør realiseres yderligere – dette skal være tema på førstkommende møde.
6. Nyt fra Fritid & Kultur
• Christian Aundal stopper. Der var 104 ansøgninger til stillingen. Der er valgt en ny
idrætskonsulent, som præsenteres på førstkommende møde.
• De første spotkurser er afholdt – fin deltagelse og gennemførelse
• Floorball søger tilbage til HIF
• Normtal til timefordelingen har været fejlbehæftet – er rettet til.
7. Status om ’visionskommune’ i ”Bevæg dig for livet”/DGI/DIF
• HTK har udmeldt, at det vil vi måske gerne.
• 5 årigt forløb
• Forankring er vigtig, så der ikke kun sker noget i den periode, hvor der tilføres midler.
• Det er besluttet at Jens Bjerge deltager i arbejdet indtil der er udpeget en officiel repræsentant af
FOU.
8. Drøfte møde med 2 aktiviteter
Møde med fodboldklubberne med gennemgang af gode ideer, samarbejde og praktiske ting/opgaver
• Andre interessenter vil være tilstede ved mødet.
• Indlæg fra St. Heddinge.
• Se notat fra udvalget (fodbold)
Møde med svømmeklubber vurderes ikke nødvendig på nuværende tidspunkt.
9. E-sport er godkendt i FOU
Se pkt. 4
10. Eventuelt
De 2 badmintonklubber – TEB og TIK badminton – er nu slået sammen. TEB lukker på sigt.
De kommende møder i Idrættens samråd:
• 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

