Idrættens Samråd

November 2021

Referat fra møde i Idrættens Samråd formøde og årsmøde den 25. november 2021
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

Peter Vergmann, Jens Bjerge, Peter Rasmussen, Regina Wonisch, Ilknur
Kekec, Jette Pode, Jan Kryger, John Borelli
Jacob Teildorf, Mehmet Güzel, Tobias Harpsøe,
Peter Christensen og Casper Graugaard (under årsmødet)

Formøde:
Kort gennemgang af årsmødet, placering af IS-medlemmer m.v.
Flg. genopstiller ikke: Jacob Teildorf, Mehmet Güzel og John Borelli.
Dagsorden for årsmødet
1. Velkomst og præsentation
Jens bød velkommen til mødet med en kort gennemgang af agendaen
2. Fleksible medlemskaber/ kontingenter v./Marianne Høyer, DGI
1. Fleksible medlemskaber
2. Nu: idræt når du har lyst - forandring
3. Motionsuvante aktiveres (kommer tit fra en anden kultur)
4. Det er svært for de unge, hvis de kommer ud af fællesskabet
6 trends – Individualisering: Opdeling af kontingent, flexkontingent, flextræning,
tilkøbsmuligheder, medlemsfordele, virtuelle medlemskaber (tilmeld under pandemien)
Supplement til nuværende
De små hold kan overleve
De populære hold bliver overtegnet
Ekstra administration
Kun betale de aktive måneder
?? Hvordan kan vi gøre det??
Efterfølgende spørgsmål – indlæg – debat
Medlemsantal afgør tildeling af facilitet – betaling ved 11-mands turneringer
Velvilje fra Høje-Taastrupkommune?
Hvordan administreres det?
Udfordring – hvornår melder de sig ind?
Nogle gode erfaringer fra Tåstrupgård ved månedlig betaling.
Den faste forankring til foreningen skal sikres.
3. Kort spisepause kl. 18.30

4. Bestyrelsens beretning v/Jens
Der henvises til vedhæftede præsentation.
5. Valg til Idrættens Samråd
Alle medlemmer er på valg
Der skal vælges 11 medlemmer til det nye samråd 2022 – 2025
Valg af min. 5 suppleanter.
Kandidaterne til IS nævnte (i deres valgtaler) at de ønsker:
•

Flere og bedre faciliteter til dem mange kommende nye medlemmer (5.000 flere børn og
unge, 4.500 flere voksne + 13.000 nye borgere)

•

Bedre adgang til og udnyttelse af faciliteterne

•

Hjælp til at tiltrække flere frivillige

•

Det skal være attraktivt at være frivillig

•

Det skal blive nemmere at være forening

•

Fokus på alle typer foreninger. Også de små foreninger. (Vi skal undgå at de små foreninger
”ser spøgelser”)
Valgte til IS:
1. Jens Bjerge, FHI Bordtennis
2. Regina Wonisch, Swim Team Taastrup
3. Ilknur Coban Kekec, HTI Fodbold
4. Jette Poder, TIK Gymnastik
5. Jan Kryger, TIK Badminton
6. Peter Vergmann, Taastrup Fodbold Club
7. Peter Rasmussen, B70 Basketball
8. Tobias Harpsø, TIK Volley
9. Linda Mathiesen, Hedehusene Idrætsforening
10 Kim Kristiansen, Høje-Taastrup Bokseklub
11 Stefan Andersen, Senior Motion i Fløng
Suppleanter:
1.
2.
3.
4.
5.

Nada El-Khatib, HTI Fodbold
Carsten Gundlach, TIK Badminton
Meena Husein, Taastrup Fægteklub
Karsten Weikop, TIK
Mathias Hansen, FHI Fodbold

6. Valg til Folkeoplysningsudvalget
Begge medlemmer er på valg
Der skal vælges 2 medlemmer samt personlige suppleanter til 2022 – 2025
Repræsentanter til FOU
Jan Kryger

-> Personlig suppleant: Jette Poder

Kim Kristiansen

-> Personlig suppleant: Jens Bjerge

7. Drøftelse af IS’s arbejdsområder i 2022 og i valgperioden frem til og med 2025
-

Ønsker fra forsamlingen – Hvad skal IS have fokus på i den kommende
periode:

•

Sociale klubmiljøer (Klubhuse/klublokaler) er en vigtig del af ånden – udviklingen
tager det ikke højtideligt
Fleksibilitet vedr. klippekortordning – hvornår betragtes de som medlem ?
Idrætten ind i HTK. HTK ind i idrætten – F.eks: Når kommunen bygger
daginstitutioner skal de placeres ved/i idrætscentrene…
Forenkling af administrative opgaver for foreningerne
HTK bør arbejde for ens regler for medlemsindrapportering CFR/HTK
Politisk deltagelse ved årsmødet ?
Fleksibilitet ift. medlemsregistrering (i forlængelse af aftenens oplæg om fleksible
medlemskaber)
Modernisering af foreningsidrætten (i forlængelse af aftenens oplæg om fleksible
medlemskaber)
Bedre mulighed for belønning/aflønning af frivillige
Fokus på børn – at få flere børn i foreningslivet – nye ideer – tænke anderledes
Øget politisk pres. Øget fokus på at råbe politikerne op (faciliteter, bedre vilkår for
frivillige…)
Færre, men større idrætsforeninger (Det giver ikke værdi af have 12 fodboldklubber,
10 badmintonforeninger…)
Understøt arrangementer/tilbud (samarbejde) på tværs af foreninger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. Eventuelt
Afgående medlemmer hædret.

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

13.
19.
10.
26.
30.
30.

december 2021
januar 2022
marts 2022
april 2022
maj 2022
august 2022

