Idrættens Samråd

Oktober 2019

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 7. oktober 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, Sofie Aabo

Dagsorden

1. Velkommen v. Jens Bjerge
•

Velkommen til IS og Anders Christensen og Sofie Aabo.

2. Anders Christensen
Fritids- og kulturchef Anders Christensen var inviteret på besøg og startede med at ridse
flere væsentlige udfordringer / muligheder op – med efterfølgende debat.
•

Der bliver flere børn og flere ældre/seniorer.

•

Bedre sundhed. Sundhedsindsats/bevægelsessteder.

•

Fritidsrum står klar til nye unge – men der er også plads til seniorerne!
o

Hedeland er et godt eksempel.

•

Ved sporadisk syn ifm. underskrift af Visionsaftalen med DGI og DIF blev det bemærket,
at der var: Tomme legepladser, tomme sale, tom kunstgræsbane m.v.

•

Projektet Rønnevangscenteret er et godt eksempel hvordan der kan skabes en god
udvikling af et område.

•

Kulturhusstrategien er indtil videre lykkedes, og der er gang i den som aldrig før.

•

Springcenteret: Høj belægning og der strømmer fortsat nye medlemmer til. En stor
succes.

•

DIF’s facilitetsanalyser fra andre kommuner.

•

Høje Taastrup Kommune er nu Visionskommune i projektet ”Bevæg dig for livet”. En
fantastisk mulighed og alle aktiviteter falder stort set sammen med de ting vi gerne vil
realisere i HTK.

•

Klubhusets betydning for foreningerne. Anders henviste til tidligere undersøgelse, som
Jens dog synes var svær at tolke entydigt og få den helt store glæde af.

•

Grøn politik – outdoor/hvordan kan områderne bruges. Her drøftede vi kort mulighed for
trailcenter etc., hvor der er mulighed for tilskud fra andre organisationer. HTK har nemlig
ikke midler til f.eks. at udbygge Hedeland væsentlig.

•

Ny konsulent Jesper Christiansen er ansat i Fritid- og Kultur som erstatning for Bo
Petersen.

•

Hedehusene skole og Charlotteskolen skal ikke fremover fungere som skoler. Hvad de
ellers skal bruges til er ikke afklaret, men det er sandsynligt at Hedehusene Skole
nedrives og store dele af Charlotteskolen bliver det. Der er dog ikke truffet beslutning
herom.

•

Planen/projektet vedr. Charlotte kvarteret har der været afholdt møde med foreningerne
i området. IS var ikke med til mødet, da der var sket en misforståelse.

o
•

Facilitetsstrategi for hele kommunen – Anders nævnte at det vil være godt at kommunen
/ IS har en facilitetsstrategi – og synes at IS har haft nogle gode initiativer at se tilbage
på.
o

•

Vi aftalte at det er noget vi skal se på løbende, men at IS i første omgang vil følge
de nuværende til dørs og sikre fremdrift i dem.
▪

Her tænker vi bl.a. på Børne- og Kulturhuset i Tåstrupgaard.

▪

Læringshuset Nærheden – implementering.

▪

Idræt i Hedehusene – nedlæggelse/nedrivning af 2 skoler.

▪

”Bevæg dig for livet” – projekter der skal implementeres osv.

Besigtigelse til det store idrætsprojekt i Holbæk.
o

•

IS deltager dog, så vidt muligt, i alle fremadrettede møder med foreninger og
udvikling af området.

Vi talte om muligheden for at besigtige det nye store idrætscenter i Holbæk til
foråret (action Peter og Jens).

Vi drøftede mulighed for DIF involvering i nye skoleprojekter m.v.
o

DIF vil iflg. John gerne komme med input til kommunerne.

3. Status på ”Børn i bevægelse” v/Sofie Aabo.
Sofie Aabo gav en status på projekt ”Børn i bevægelse”.
•

Børn og unge i bevægelse: Trille & Tumle. Se på HTK hjemmeside: Link

•

4-årigt projekt støttet af Nordea fonden. Formål: Inspirere forældre, 8 indsatser,
foreningstilbud – synlighed og brobygning med nyt ”åbent hal projekt”.

•

EKO – Ilknur Kekec åbner hallen i weekenden for fodbold.

•

Miniaktivitetskatalog for særlige målgrupper.

4. Kort status på ”Flere børn og unge” v/Sofie Aabo og Peter Christensen.
•

Målsætning om 5.000 flere børn og unge u/25 år i foreningerne.

•

Forventninger og tilbud for de foreninger som indgår i samarbejdet.

•

Mange fælles udfordringer i de foreninger der er interesseret i indsatsen.
o

Status: 23 foreninger er interesserede.

•

Der er afholdt møde og talt om målsætninger med de fleste.

•

Gennemgående temaer: Rekruttering er den største udfordring.

•

Næste skridt 2019: Møder/tilbud og planer i den enkelte forening.

•

Samarbejde med skolerne håndteres politisk.

5. Nyt fra FOU
Der henvises til udsendte referat. Ingen spørgsmål
6. Nyt fra formanden
• Læringshus Nærheden: Idrætslærere fra Hedehusene Skole og Charlotteskolen cykler
torsdag rundt til skoler, Tennishal, tennisbaner, Hedehushallen, Hedehusene
Idrætspark og Springcenter Nærheden.
o Formål: At gøre idrætslærerne bekendt med de mange muligheder og starte
den gode historie.
• IRH konference d. 15 – 16 nov. på Kollekolle.
• Idrætseventen i City2 d. 16. november.
o Signe koordinerer aktiviteterne.
• Foreningsprisfesten i Taastrup teater og arrangementet i City II har holdt møde for at
finde ud af evt. muligt samarbejde.

Jens vender tilbage senere, men vi skal forvente at arrangementerne i 2020 er
som i 2019.
Valggruppe til foreningspriserne består af samme personer som foregående år.
(Jette, John, Regina og Jens)
o

•

7. Budget 2020
• Der henvises til udkastet for IS høringssvar af 11. oktober.
o Udover besparelserne – mangler IS at se der er vilje til at hjælpe skytterne på
Skydebane Vest med støjforanstaltningerne.
• Selvejende institutioner bliver muligvis pålagt besparelser, og det vil ramme
idrætten.
8. Nyt fra Fritid og Kultur
• Jesper Christiansen afløser Bo Petersen (BOPE). Han kommer fra Rollespilsforbundet.
Inviteres til årsmødet. (Action: Peter)
9. Timefordeling
• Samme procedure som foregående år.
o Evt. ændringer implementeres først i 2020.
• Fodbold og badmintonklubber inviteres til møde. (Action Peter og Jens)
• Ubemandede haller: Opsætning af bevægelseskameraer.
o For at sikre optimal udnyttelse af hallerne, overvejer vi at foreslå opsætning af
kameraer i de ubemandede haller. Det skal hjælpe os til et god debat om
belægning / aktiviteter m.v.
o Målet er endnu flere der bruger hallerne, og ikke for at komme efter nogen.
10. Årsmødet i nov. 2019
• Michael Z. kan ikke deltage
• Bevæg dig for livet bliver et tema på årsmødet.
o Invitation sendes ud i starten af uge 43.
• Beretningen: Der vil blive tale om et fælles indlæg, hvor alle fra IS deltager.
11. Eventuelt
E-sport: Projektplan i samarbejde med forvaltningen. (Action Jens og Stig m.fl.)

De kommende møder i Idrættens samråd:
•
•

14. november 2019 - IS møde og årsmøde
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

