Idrættens Samråd

Marts 2021

Referat fra virtuelt møde (Team) i Idrættens Samråd den 9. marts 2021
Deltagere IS:

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

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden

1. Velkomst og præsentation
Jens bød velkommen til mødet
2. Padeltennis – orientering og beslutning.
•

Peter orienterer om Kultur & Fritid åbning og udsender nyheder, som kan bruges på
kommende møde.

•

Padeltennis baner både i Hedehusene og Tåstrup (super fin beliggenhed). Der er en
artikel tilgængelig på nettet.

•

Projektet kører efter planen – byggetilladelse 10 x 20m.

•

Ibrugtages medio maj.

•

Timefordeling Padeltennis er aftalt - Prøveperiode det første år.

•

Conventus er kommet med et nyt modul – adgang via sms-kode.

•

o

Taastrup: Booking på lige fod i begyndelsen for organiserede og uorganiserede
grupper.

o

Hedehusene: Booking indtil 96 timer før forbeholdt medlemmer og derefter
uorganiserede grupper.

Flere tennismedlemmer i Hedehusene end i Tåstrup.

3. Corona – opstart af idræt – vi gør kort status.
•

Regina: Har mistet 55 medlemmer. Vinterbadning. Foreningen har fået tildelt Danish
open. Lavt aktivitetsniveau. Generalforsamlingen er gennemført elektronisk. Online
træning er delvist gennemført.

•

Peter V.: Medlemstilbagegang. Melemmerne afventer. Trænerne får stadig honorar.
Generalforsamlingen er udskudt.

•

Tobias H.: God seniorsammensætning – mindre godt vedr. ungdom.

•

Ilknur K.: Har mistet træner, men ikke medlemmer. Den nye sæson er startet 1.
februar. Forældrekontakter. De unge får nye interesser.

•

Jacob T.: Generalforsamling udskudt. Succes vedr. on-line træning. Arbejder med
kommende konkurrencer og opvisninger. Jacob stopper som instruktør.

•

John B.: Generalforsamling udskudt. Har mistet nogle medlemmer ifm. pandemien.
Træningen etableres indtil videre i mindre grupper.

•

Jan K.: Generalforsamlingen er udskudt. Har modtaget fakeopkrævning.

•

Jette P.: Har holdt virtuel generalforsamling. Det gik godt. Medlemsstigning i
indeværende sæson, og vi håber de bliver i foreningen. Vi tilbyder refusion/rabat etc.
af kontingent.

•

Peter Christensen: Man er ikke forpligtiget til at tilbagebetale kontingent.

4. Nyt fra Fritid & Kultur
•

Foreningsknudepunkt etableres i Hedehusene som erstatning for faciliteterne i
Charlotte- og Hedehusene Skole. Prioriteres højt for idrætten.

•

Julie i K & F er gået på barsel.

•

Vedr. genåbning skriver Peter ud om hvilke muligheder, der kommer.

•

I den nye åbning står der ikke noget om idrætten. Pres fra kulturministeren om
åbningsrækkefølge. En del aktiviteter er allerede i gang udendørs med respekt for
reglerne.

•

Selsmoseskolen er godt i gang. Fægtning er aktive. Taekwondo ”sonderer
terrænet”. TG80 har brug for klubhus og bane nr. 2.

•

Læringshuset i Nærheden håber at blive klar til efterårsferien.
o

Fordeling af faciliteter følges tæt af Peter Chr. og indgår i timefordeling fra
1.8.2022.

•

Kommunen har høj vækst – især Fløng og Torstorp.

•

Der skal meldes ind til Peter C. vedr. mulige ledige tider.

•

Peter Chr. Og Jens Bjerge har holdt møder med foreninger om ”Udviklingen i
Hedehusene” – Nyt center for bevægelse, sundhed og idræt.

•

Gode tilbagemeldinger fra de foreninger, som var inddraget i første runde.

•

Der er dog ikke afsat midler i budgettet, de kommende år.

•

Nedrivning af Hedehushallen forventes at indgå i projektet.

•

Hedehusene Idrætspark indgår i et andet projekt, idet det ønskes at udvide HIP, for
at tilgodese andre typer idrætter og fritidsaktiviteter.
o

Det har lange udsigter, men helt aktuelt er der 2 foreninger ønsker at komme
ind på området omkring HIP.

o

I skoven bag HIP er der opsat 4 sheltere – meget smukt placeret.

5. Mulighed for at outsource administration. (Notat udarbejdet af Regina og Jens)

Der er ikke andre organisationer / foreninger, som havde de vise sten, som det var muligt at
kopiere
DGI har i Esbjerg et velfungerende administrationscenter.
Det vil formentlig ikke få den store tilslutning fra de mindre foreninger.
Jan K. foreslår, at kommunen kunne løfte opgaven eller en anden person.
Jens Bjerge går videre med at informere om mulighederne, bl.a. den mulighed der er for at
købe hjælp i DGI.

6. Valg til Idrættens Samråd i november 2021.
Der var et rundspørge blandt melemmerne om deres indstilling til at genopstille ved det
kommende valg.
De fleste forventer at genopstille, enkelte vil lige se tiden an. Det kan der efterfølgende tales
nærmere om.
Jens Bjerge henstillede til, at vi hver især kigger rundt blandt foreningerne og tænker på
hvem der evt. skal prikkes og foreslås til at være nyt IS-medlem.
7. Besigtigelsestur i 2021.
Besigtigelsestur/ture til august forsøges gennemført.
- Forslag: Hedehusene Idrætspark, Springcenteret.
- Andre forslag modtages gerne. Ansvar: Alle IS-medlemmer.
- Skal gennemføres inden 5. september, da Jens Bjerge herefter holder ferie i en måned.
- Ansvar: Jens sender forslag til datoer.
8. Eventuelt
• Det nye skydebaneprojekt opnår, efter al sandsynlighed, sin miljøgodkendelse den 13.
april.
• Jacob rejste problemet vedr. parkeringsforholdene ved springcenteret, hvor der kun er 2.
timers parkering. Det foreslås, at der udleveres parkeringskort.
o Alternativt er der gratis parkering i P-huset.
o Jens lovede at kigge på det og drøfte med Fritid & Kultur.
Mødet afsluttes med en præsentationsrunde, da Peter Rasmussen var med for første gang.
Næste møde er 20. april

De kommende møder i Idrættens samråd:
• 20. april 2021
• 25. maj 2021
• 2. september 2021
• 7. oktober 2021
• 22. november 2021 incl. Årsmøde og valg til Idrættens Samråd
• 13. december 2021

