Idrættens Samråd

September 2020

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 3. september 2020
Deltagere IS:

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

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden
1. Velkomst

Jens Bjerge bød velkommen til mødet
2. Merete Scheelsbeck besøger os
•

Besøget blev udsat pga. sygdom i familien, men deltager på IS-møde den 6. oktober.

3. Covid 19 opstart efter skoleferie og status v/Peter Christensen.
•

Peter Christensen er udnævnt til ”Spritminister” og har til opgave i samarbejde med
en sygeplejerske og en jurist for at gennemføre de Covid-19 regler/pålæg, som der er
givet af Sundhedsstyrelsen.

•

Rengøring – kriseberedskabet har endnu ikke fundet de ekstra penge til
weekendrengøringen.

•

Omklædning/bad er ikke åbent alle steder.

•

Generelt er de forskellige påbud gennemført, Peter Christensen tager vare på
gennemførelse af reglerne.

•

Problem på skolerne om hvor mange, der må være i lokalerne. Forskel på skoletiden
og tiderne i fritiden.

4. Nyt fra formanden.
•

Fodboldmøde – velbesøgt af de foreninger, som har børn og unge. Det blev aftalt, at
fodboldklubberne selv skal hjælpe med at sætte dagsorden for næste møde.

•

Badmintonmøde i oktober måned – Mødet er aftalt til den 5. oktober.

•

Merete Scheelsbeck og Jens Bjerge skal til møde med Frederikssund kommune
angående samarbejde IS og politikerne.

•

Efter timefordelingsmødet havde Basket glemt at booke deres kampdage – dette er
efterfølgende gjort. Det skabte lidt problemer, og det er noget foreningerne skal
huske – ellers risikerer de ikke at få de pågældende timer.

•

Problem at vi i Conventus ikke kan se foreningers officielle adresse.
o

•

Den burde kunne ses, og det er noget Jens Bjerge vil tage op med Casper som
et ønske fremadrettet. Ansvar Jens Bjerge.

Halmonitorerne er blevet præsenteret på FOU-møde. Det er aftalt, at Stig arbejder
videre med sagen. Positiv oplevelse. Sagen indstilles til såvel Fritid & Kultur og
Byrådet.

5. Nyt fra Kultur & Fritid
•

De 2 nye medarbejdere i Kultur & Fritid præsenteres på årsmødet.
o
o

Frank Ytting Lambert (vikar for Sofie (skole og institutionsområdet)
Julie Torp Wismer-Pedersen (Get2sport).

•

Aktiv sommer - 1,9 mill.kr. fra staten brugt på sommerferieaktiviteter, spejdere,
cykelture m.v.

•

Temadag i forvaltningen om hvordan de får mest ud af pengene – forskellige
pakketilbud, drop-ind m.v.

6. Budget 2021
Kommentarer vedr. budget 2021 udbedes. Alle medlemmer i IS har set notat stilet til
Merete Scheelsbeck.
7. Status på Børne- og Kulturhuset/Ole Rømerskolen
•

Peter Christensen er medlem af projektgruppen omkring opførelse og brug af Børneog Kulturhuset.

•

Fægtning: Det ser ud til at der er fundet en løsning på fægtning i Børne &
Kulturhuset.

•

Taekwondo får ikke stillet tilfredsstillende faciliteter til rådighed. Der holdes møder
mellem Taekwondo, Peter Christensen og Jens Bjerge, som alle forsøger at finde de
rette faciliteter. Der skal findes en anden/bedre løsning.
o

•

Udfordringen er, at foreningen har haft rigtig flotte tider og lokaler til rådighed
med mulighed for at måtter kan ligge fra uge til uge. Foreningen satser meget
på familieidræt.

TG80 (klubben) og deres fodboldbane har ikke fundet en løsning. Problemet er at
TG80 har til huse hos boligselskabet, hvilket er meget anderledes end for alle andre
foreninger i HTK.
o

Peter Christensen og Jens Bjerge deltager i møder med foreningen og følger
sagen tæt.

8. Status på læringshus Nærheden
• Læringshuset – timefordeling skal være afklaret inden 31.12.20 – udkast skal
foreligge senest 01.10.20.
• Aftale om antallet af aflysninger.
• Der er for få depoter ((for lidt plads)
• Peter Christensen undersøger også mulighederne vedr. omklædning og depot.
9. Nyt fra FOU
• Ny formand som efterfølger for Frederik Hansen blev Mike Breuning
• Hallmonitorer blev drøftet kort – Stig arbejder videre. Se punkt 4.
• Ansøgning til udviklingspuljen fra STT blev afvist, da det ikke var udviklingsprojekt.
Der henvises til ansøgning om midler fra elitepuljen. Se evt. referat fra FOU.
10.Timefordeling- foreløbig beslutning af de nye regler (småjusteringer)
• Forslag er fremsendt til IS – bl.a. at kunstgræs må benyttes fra 9 år i stedet for 12
år.
• Foreninger som kun har voksne vil få færre timer.
o Konsekvensberegning mangler, da data var fejlbehæftet. Jens Bjerge
undersøger sammen med Casper Graugaard.
• Generelt vil spillerne helst spille udendørs.
• Aftentimerne fra 19 til 22 kan alle fodboldklubber søge.

•
•

Reservationer og blokke – til projekter m.v. – til de uorganiserede og organiserede –
projekterne skal forelægges IS.
Vi arbejder videre med det foreslåede vedr. timefordelingen

11.Årsmødet den 10. november 2020
• Årsmødet er planlagt til d. 10. november.
• Michael Ziegler har lovet at komme og holde indlæg omkring visioner for HTK – også
set med sportens øjne.
12.Idrætsevent City II den 7. november 2020
Eventen aflyses pga. den nuværende Covid-19 situation.
Vi undersøger, om noget andet kan gennemføres i stedet for – men det mest
sandsynlige er at vi springer 2020 over.
Næste event 2021
Foreningsprisfesten gennemføres (efter deadline er festen aflyst)
13.Eventuelt

De kommende møder i 2020 i Idrættens samråd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. oktober 2020
10. november 2020 – IS-møde og årsmøde
10. december 2020
19. januar 2021
9. marts 2021
20. april 2021
25. maj 2021
2. september 2021
7. oktober 2021
22. november 2021
13. december 2021

