Idrættens Samråd

September 2021

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 2. september 2021
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

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

Dagsorden
1. Velkomst og præsentation
Jens bød velkommen til mødet
2. Evaluering af facilitetsanalysen – mødet med foreningerne 17 - 19
Fodbold: miljø – mangler gode badefaciliteter og klublokaler.
Idræt på tværs vil være en god ide. Fleksible medlemskaber.
Flere klubber i samme faciliteter- når man har haft faciliteten gennem mange år, så føler
man et ejerskab og det er svært for nye at komme til.
Trænere → det er nødvendigt med stort fokus.
Til indstillinger skal det primært være langsigtet og sekundært kortsigtet.
Med befolkningstilvæksten vil der måske være behov for flere skoler.
3. Idrætsevent d. 20.11.21
Invitationen er klar
Der mangler arbejdskraft – IS-medlemmer skal påregne involvering på dagen og evt. til
forberedelse. Giv gerne tilsagn til Jens Bjerge.
Udvalg til bedømmelse af indstillinger: Jacob, Regina, Jette, Jens.
4. Årsmøde den 25.11
Vi drøftede kort emner til årsmødet:
•

Valg.

•

FOU – flexible medlemskaber

•

Kontingentformer ved f.eks. klippekort el.lign. – hvornår er man medlem?

•

Årsberetning via highlights – evt. udsendt på forhånd.

Vi tænker videre på hvordan aftenen afvikles.
Jens Bjerge sørger udkast til dagsorden til IS og for udsendelse af invitation
5. Folkeoplysningsudvalgets fremtid – drøftelse jfr. sidste års budgetbeslutning
•

FOU’s fremtidige rolle

•

Ny struktur i stedet for den nuværende?

•

Jens deltager i et møde med Fritid & Kultur samt formænd for de øvrige samråds om
udkast til form for FOU’s fremtidige organisering.

6. Timefordeling
•

De udsendte regler – mindre tekniske justering er godkendt pr. mail.

•

Claus Hillemann stopper i TIC og timefordeling skal derfor forløbe anderledes
fremadrettet.

•

Timefordeling 2022-2023 vil blive varetaget af Fritid og Kultur med bistand fra Claus
Hillemann.
o

Det bliver Casper Graugaard og Peter Christensen der fremadrettet vil tage sig
af timefordelingen – men processen er den samme.

7. Eventuelt
Ingen emner.

De kommende møder i Idrættens samråd:
• 27. oktober 2021 Besigtigelse 17-19 og IS-møde 19-21
• 25. november 2021 IS-møde og Årsmøde med valg til IS
• 13. december 2021 IS-møde

