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Idrættens Samråd
Onsdag den 9. marts 2022
kl. 18.00-21.00
Rådhuset, mødelokale B101
Jette Poder, Peter Vergmann, Jan Kryger, Jens Bjerge, Stefan og
Peter Christensen, FKC. Ilknur Kekec Coban fra ca. 19.45
Linda Mathiasen, Tobias Harpsøe, Peter Rasmussen
Anders Christensen, Fritid & Kultur

1. Velkommen ved Jens Bjerge.
2. Kl. 18.15 Besøg af Anders Christensen, Centerchef Fritid, & Kultur.
• AC starter med et oplæg med 2 taler hhv. ”det går godt i HTK” og ”det er hårde
tider i HTK”.
”Det går godt i HTK”:
• Tilflytning sker hurtigere end kommunen havde forventet
• Alle boliger i hhv. Taastrup C & Nærheden er solgt på nær nogle enkelte boliger.
• Nyt Læringshus i Nærheden.
• Børne & Kulturhuset på vej i Selsmosen – klar ultimo 2022/primo 2023.
• Padelbanerne er åbnet i hhv. Taastrup & Hedehusene i samarbejde med
foreningerne.
• Foreningerne har klaret pandemien godt.
• Der er penge i kommunekassen (HTK) blandt andet pga. af de øgede
skatteindtægter.
• Bevægelseshuset i Hedehusene er i trygge hænder i Styregruppen og oplæg skal
behandles i Budget 2023.
• Facilitetsstrategi for HTK er ved at blive udarbejdet.
• Vedtaget 17 versionsplaner – med bl.a. Egeskoven, Hakkemosen og Sengeløse
grusgrav.
• Et dusin foreninger er klar til flygtninge fra Ukraine, hvis de kommer
• Trille & Tumle projektet for 0-3 år er kommet godt i gang, men det er lidt for tidligt
at måle det endnu.
”Det er hårde tider i HTK”:
• Servicerammen betyder, at beløbet i rammen er den samme i HTK, trods alle de
nye tilflyttere.
• 2021 kom HTK ud med et underskud på 65 mil.
• Der er kommet mange tilflytter familier med børn, det var ikke det som HTK havde
forventet = der kommer til at mangle en skole (med 5-spor) og en del børnehaver
etc.
• Sociale udgifter stiger også i 2022 og årene efter. Især det specialiserede område.
• Økonomiudvalget har bestilt et budget med besparelse på 100 mio. i 2023 og med
150 mio. i 2024/25. Link til sagen i byrådet.
• Fritid & Kulturudvalget skal bidrage med forslag til besparelser på 2,8 mio. i
2023 og 4,2 mio. i 2024. Det er ca. 3 % af besparelserne.
• Opfordringen er: Hvordan får vi plads til kulturen, fritiden og idrætten – hvordan får
vi mulighed for at tage imod alle de nye medlemmer og hvordan undgår vi de
kommende besvarelser.
Kim Kristiansen kom med forslaget om at byrådet burde opstille nogle succesmål,
således at vi kan hjælpe Byrådet i de fremtidige besvarelser. Det hjælper ikke noget at
man vil have succes på alle områder, og der ikke foretages et valg mellem tilbuddene.

Jens Bjerge spurgte indtil procedurerne omkring budgetforhandlingerne som allerede
ligger i september – Vi mangler et overblik over de kommende udfordringer med
skolerne, institutionerne, Fritid & Kultur.
Servicerammen bliver ikke ændret, selvom om HTK får 10.000 flere indbyggere, da
Servicerammen og anlægsrammen er fastsat i folketinget.
Peter Vergmann synes at samrådene skal stille krav til vores politikere. Vi hører igen og
igen at vi skal have 5.000 flere udøvere i foreningerne. Foreningerne mangler faciliteter
til disse nye medlemmer – fx har TFC ikke plads til flere medlemmer uden en ekstra
kunstgræs bane.
Vi skal udfordre Byrådet på disse versioner!
Bevæg dig for livet – er en politisk ambition uden penge…
Samrådet lavede tankespind på indtjeningsmuligheder for foreningerne.
I forhold til Idrættens Samråds strategidag:
• Tænk nye tanker i forhold til indtjeningsmuligheder.
• Tænk nye tænker på flere aktiviteter udenfor i naturen – á la COV19 ideerne.
• Særlige tilbud – fx HIF tilbyder for fx blodpropper, særlige grupper, særligt forløb.
• Tænke nye tanker fx fodbold børnehave på TFC’s anlæg eller andre anlæg.
• Spørgsmål til facilitetsstrategien – ja til en prioriteringsliste omkring ønsker.
• Opfordre til den ”jyske-model” i forhold til bygning af nye anlæg.
Jens Bjerge takkede på Idrættens Samråds vegne Anders Christensen for besøget og
den gode inspirerende dialog.
3. Facilitetsstrategi HTK
Næste version udsendes til IS snarest mulig og senest den 22.3. til gennemlæsning og
evt. kommentering (forsinket bl.a. af COV19).
Prioriteringen er der ikke ændret på, men den ligger ikke fast endnu.
Strategien skal forelægges Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj.
4. Nyt fra formanden
• Besigtigelse i 2022 – overveje særlig besigtigelse omkring Høje-Taastrup C,
Taastrup Gårdsvej, Åbenheden (ved city2). Bokseklubben laver særligt
arrangement til samrådet.
• Gæstebesøg på de kommende IS-møder.
▪ 21/4 deltager Centerchef Flemming Ellingsen fra Skole og Institutioner.
▪ 25/8 deltager Merete Scheelsbeck og Toke Elling fra Fritids- og
Kulturudvalget.
• 7/4 Fritids- og Kulturudvalget på rundtur – de skal se Springcentret, Læringshuset,
Hedehus Idrætspark/Egeskoven, Biblioteket og kulturhusene
• Jens Bjerge deltager sammen med de andre formænd for samrådene omkring det
nye Folkeoplysningsudvalg (FOU) = fremtidigt måske kaldt foreningsudvalget.
Resultat af disse drøftelser skal munde ud i en indstilling om ændring af FOU –
indstillingen udarbejdet af Fritid & Kultur og sendes til Fritids- og Kulturudvalget og
senere til Byrådet.
• Diskgolfbane omkring Hedehusene Idrætsparken (Egeskoven) - nyt projekt med 12
kurve. Projektet er sat i værk af 2 unge fra Nærheden, som har kontaktet Fritid &
Kultur, og arbejdet støttes af Hedehusene Idrætscenter.

5. Nyt fra Fritid & Kultur
• Børne & Kulturhuset. Her skal kulturskolerne (drama- og musikskolen) også
være, samt de 2 foreninger Fægtning & Taekwondo. Åbnes til januar 2023. TG80
er glade for deres pavilloner. Banerne er ikke afklaret endnu.
• Ansvar: Peter C tjekker udfordring med den ekstra 8-mands bane og
klubhusforhold.
• Dialogmøder med skolerne – plan / samlet respons. P.t. mangler Torstorp.
Statusreferaterne bliver fremlagt til IS møde 21/4.
• Hvad er planerne omkring timerne på Borgerskolen og Unge Centret, skal disse
stadigvæk fastholdes. Ansvar: Peter C undersøger.
6. Bevægelseshuset.
• Styregruppen mødes igen d. 21/3 og drøfter lille – mellem – stor skala fro
Bevægelseshuset og hvad det er styregruppen vil fremlægge til politisk
behandling i forbindelse med Budget 2023.
• Sidste styregruppe møde afholdes den 7. april.
7. Skoleområdet i Vest - Budget 2023.
• Idrættens Samråd har tidligere modtaget sagsakterne vedr. problemstillingen
omkring skolesituationen i VEST.
• Jens Bjerge har sendt brev til Kurt Scheelsbeck omkring skoleområdet og har
stillet IS til rådighed for udvalgsarbejdet, således at IS kan komme med input
omkring behovet for idræts og bevægelse på skolen.
- Læringshuset – mener IS er et godt eksempel på manglende kapacitet
på idræt og bevægelsesområdet.
8. Strategimøde den 26. marts.
• Arbejdsområder:
- Hvad er IS’s ambitioner, fx flere frivillige leder, hjælp til små områder
fx sort-krudtskytterne/Veteraner.
- Samrådets visioner.
- Tal og tendenser i medlemsudvikling (venter til besøg af Signe Abildå
på maj mødet)
- Med meget mere – dagsorden sendes ud 1 uge før mødet.
9. Eventuelt
• Arbejdet med flexible medlemskaber blev nævnt. Arbejdsgruppen har set på
problemstillingen og drøftet det i et udvalg under FOU.
• Der er ikke de store hindringer, men der ses lidt på kravet om medlemskab i 3
mdr. og et par andre ting.
• Indstillingen er at der ikke er mange ting der stiller hindringer i vejen for at
foreningerne kan forsøge sig med forskellige typer medlemskab.
• Der kommer mere ud herom.
Mødedatoer 2022 i Idrættens Samråd:
Torsdag den 21. april
Tirsdag den 31. maj
Torsdag den 25. august
Tirsdag den 11. oktober
Tirsdag d. 22. november

18
18
18
18
17

- 21
- 21
– 21
– 21
– 21 (inkl. Årsmøde)

