Idrættens Samråd

November 2019

Referat fra formøde i Idrættens Samråd og årsmødet for idrætten d. 14. november 2019
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

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

Dagsorden

1. Gennemgang af agendaen for årsmødet
•
•

Budgettet 2020 i forhold til idrætten.
Stor tilfredshed med at idrætten er blevet tilgodeset flere steder og der ikke er pålagt
idrætten væsentlige besparelser.
Ingen besparelser på:
✓ Eliteidræt
✓ På de selvejende idrætscentre
✓ Bygningsvedligehold
✓ Beskæring af skolesvømning

For Idrætten betyder det:
• 250.000 kr. årligt til samarbejde mellem foreninger og skoler, herunder oprettelse af
idrætskontaktperson på hver skole
• 150.000 kr. i 2020 hhv. 2021 til støjvægge På skydebane Vest
• 2.350.000 kr. til renovering af kunstgræsbane på Nyhøj i 2021
• 7.000.000 kr. til fodboldbane i Taastrupgaard i 2023
• Der er fortsat et tilsagn om at skyde nogle penge i en multihal i Reerslev, såfremt
initiativgruppen finder resten.
Spejdernes Lejr blev efterfølgende besluttet i Byrådet. Hænger ikke direkte sammen med
idrætten, men vi har mange ting til fælles.

2. Allan Olsen ønsker at stoppe i IS og FOU pr. 31.12.19
Allan Olsen ønsker af arbejdsmæssige årsager at stoppe i henholdsvis IS og FOU. Jens Bjerge
takkede for indsatsen gennem mange år.
•

Suppleant Peter Vergmann – Taastrup FC

indtræder i stedet for Allan fra 1.1.2020.

•

Jan Kryger tilbyder sit mandat til FOU i den resterende valgperiode, hvis ikke andre
byder ind.

•

Aftalen blev at vi overvejer mandatet i FOU på næste møde i IS og senest primo januar
2020 vælger repræsentant i FOU fra Idrættens område.

3. Årsmødet
➢

Velkommen v./ Jens Bjerge

➢

Visionsaftalen – ”Bevæg dig for livet”
o V./Morten Kofoed Grubbe suppleret af Morten Lindkjær, DGI
o Se præsentationsslide, som kan rekvireres hos fritidkultur@htk.dk
o HTK er visionskommune nr. 20
o Globalt – lokalt – betænkning om breddeidrætten
o HTK foreningsudvikling, samarbejde med skoler og institutioner – målgruppe
o Undersøgelse af idræts- og motionsvaner
o 57% af adspurgte svarer ja til at de dyrker regelmæssig motion i HTK.
o Barrierer blandt de inaktive
o Foreningspartnerskaber i forhold til samfundet
o Unge: For stort frafald blandt de unge. Nogen kommer tilbage senere.
o Fleksible medlemskaber er måske vejen frem.

➢

Præsentation af Fritid og kulturs medarbejdere
o Alle fra Fritid & Kultur fik lejlighed til kort at præsentere sig.

➢

Beretning ved medlemmer af Idrættens Samråd
o Med debat om punkterne – se præsentationsslides, som kan rekvireres hos

fritidkultur@htk.dk
➢

Valg til Eliteidrætsbestyrelsen fra talentklubberne:
o

➢

➢

Valgt blev: Henning Nielsen fra HGF og Bent Hochstrasser fra TFC

Hvad rør der sig i foreningerne og drøftelse af 2020 arbejdsområder
o

Medlemsoptælling og facilitetstildeling

o

Fløng Kondi: Event broløb over den nye bro mellem Hedehusene og Nærheden

o

Hvor skal de 5000 nye idrætsudøvere være?

o

Erstatningsfaciliteter for de lokaler/skoler som lukkes?

Tak for i dag

De kommende møder i Idrættens samråd:
• 9. december 2019 – ordinært møde
•
•
•
•
•
•
•
•

21. januar 2020 – ordinært møde
9. marts – ordinært møde
21. april – ordinært møde
20. maj – ordinært møde
3. september – ordinært møde
6. oktober – ordinært møde
10. november – IS møde og årsmøde
10. december – ordinært møde

