Referat fra Idrættens Samråd
Mødedato:

Mandag d. 2. september, 2019

Deltagere IS:

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

Fraværende:
Deltagere HTK:

1. Velkomst
• Jens Bjerge bød velkommen.
2. Anders Christensen Fritid & Kultur besøger os.
• Emnet er Idrætsudvikling i Høje-Taastrup Kommune – hvilke visioner har vi.
• Besøget blev aflyst og flyttet til mødet den 7. oktober kl. 18.00.
3. Nyt fra formanden
• Budget 2019
• TFC har indsendt ønsket at får renoveret kunstgræsbanen, samt
opdatering således at al fodbold skal ned på Nyhøj.
• Samrådet undres at der ikke bliver taget højde for de
forhold/lyddæmperende forhold som skytteforeningerne mangler
økonomi til. Samrådet vil opfodre skytteforeningerne til at skrive
direkte til Fritid & Kultur, samt Borgmesteren.
• Jens er med i projektet og har været med til at sende diverse
ansøgninger til hhv. Nordea fonden, DIF etc.
• Datoer for 2020 er sendt til alle, med ønske om alle deltager til alle møder.
• Rejse/Lejre – der bliver ca. den 1. oktober sendt en opfordring til
foreningerne om at få indsendt ansøgninger om tilskud om tilskud.
• Aktivitetskalenderen – er sendt ud, HGF og Sengeløse er f.eks. ikke med –
det er ærgerligt, men der er sendt rykkere ud.
• Taastrup Badmintonklub – Idrættens Samråd afholder et møde – når TBC
svarer.
• Idrætsevent 16. november 2019 - status er at Signe er i gang med at
arrangere.
• IS opfordres til at komme med ideer.
• Allan Olsen har lovet at se på demonstration af E-Sport.
4. Nyt fra Kultur & Fritid
• Børne- og Kulturhuset/Ole Rømerskolen – status? – Fokus på
foreningerne TG80 og deres 11 mands fodboldbane. Michael Ziegler har flere
gange nævnt, at der kommer en bane. 3 firmaer byder på skolen (2-sporet
skole, samt musik og billedskolen)
• Bygning skal være færdig i ultimo 2021.
• Sengeløses planer for forenings fitness – investeringsgrundlag ca. 550
t.kr., som man har takket nej til. Materiale depotet skal stå færdigt ultimo
2019.
• Budgettet 2019 lander først 15/11-2019 (national beslutning)
• Tåstrup Svømmehal: 2 ting er bestilt til Taastrup svømmehal – hhv. Et
score-board samt ”bro til 25 meter” - etableres senest den 31.12.2019.
5. Status på Læringshuset i Nærheden efter møde den 16. august med
skoleleder og 19. juni med arkitekten.

•
•
•
•

•
•
•

Jens, Peter og Stig har holdt møde med arkitekt Thomas Nørgaard. Iflg. ham
har der aldrig været planer om sport / foreninger etc. Fokus har været på
skolen, hvor der bygges en almindelig hal.
Efterfølgende har Jens, Peter og Stig haft møde med den nye skoleinspektør
Casper Madsen. Det bliver en 5-sporet skole med 5 klasser i alle
aldersgrupper med idræts på skemaet m.v.
Casper Madsen ønsker at etablere skolefodboldhold, gymnastik, spring m.m.
IS / Fritid & Kultur Inviterer alle 10 idrætslærerne på Road-show d.
10.10.2019, hvor de skal besøge alle anlæg – HIC, Tennishallen,
Tennisbanerne, Springcentret og fodboldanlægget samt de to skoler, som
skal lukkes.
Læringshuset Nærheden forventes at starte august 2021.
Casper Madsen bliver inviteret til et af Samrådets møder i 1. halvår 2020.
Casper bekræfter at der er meget begrænset omklædningsmuligheder, ingen
depot og ingen foreningslokaler i den nye hal.

6. Nyt fra FOU (referat fra augustmødet vedhæftes)
• Status på møde med øvrige formænd i samrådene og FOU (Jens) – svært at
får input fra Samrådet ☺
• Fælles møde med formændene i de forskellige samrådet, ikke et ønske fra
Idrætten.
• Men hvis noget helt specielt på dagsorden – er det naturligvis et ja fra
Idrætten. IS samarbejder gerne. Jens sender svar til FOU.
• IS kan ganske udmærket være repræsenteret af de medlemmer af IS, der
også er valgt til FOU.
7. Timefordeling – status på udvalgets arbejde.
• Facilitetsmåling af brugere i haller) – ca. omkostning et kamera (pris: 3500
kr.), som registrer brugerne (tager billeder af bruger, som bliver sløret). 250
kr. pr. mdr. fx en prøve-periode på fx 3 år.
• Drøftelse til Fritid & Kultur omkring dette og herefter søge
udviklingspuljen.
• Forvaltningen ønsker data til fremtidige brug. Ordningen findes i
Ballerup og Kalundborg kommune.
• Samrådet drøftede forslaget omkring Fodboldsfordelingen i 2020 – Vi skal
åbne mulighederne for Futsal for voksne.
• Fritid & Kultur skal lave en konsekvens analyse jævnfør Jens’s notat.
(Peter C.)
• Beslutning om at ændre fodboldfordeling blev besluttet – men Fritid &
Kultur gennemtænker konsekvenser og vender tilbage til Jens.
• Jens mener stadigvæk, at der skal tages en drøftelse med fodboldklubberne,
enighed om at muligheden er at skubbe dette forslag til 2021.
• Skoler bør også registrere i Conventus, så belægning bliver synlig for alle. Se
forslag om kamera i skolehaller.
• Der afholdes møder med badminton klubber omkring bedre udnyttelse af
faciliteterne. Peter og Jens arrangerer i okt./nov.
8. Årsmødet i november 2019 – emner:
• Visionskommune – gæst fra DGI/DIF og måske borgmesteren.
• ”Big Bang” – noget andet skal der ske.
• Års beretning – Forslag kunne være de store arrangementer, der har været
i HTK i 2019, kunne være DM i Bue, Danish Open (svømning) og DM i
rytmisk gymnastik.

9. Eventuelt
-

-

Maden fremadrettet - Jens bestille menu (ingen kylling eller flæskesteg, kun til
december-mødet.)
10.10.2019 – Jens skal til Gribskov Kommune og fortælle om HKT timefordeling
Jacob Teildorf viste en lille video fra Foreningen Big Splash, som havde deltaget i
Randers Festuge og tidligere Skvulp Holbæk.

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

7. oktober 2019 – ordinært møde
14. november 2019 – IS-møde og årsmøde
9. december 2019 – ordinært møde
21 Januar 2020 – ordinært møde
10. marts 2020 – ordinært møde
21. april 2020 – ordinært møde
20. maj 2020 – ordinært møde
3. september 2020 - ordinært møde
6. oktober 2020 – ordinært møde
10. november – IS-møde og årsmøde
10. december 2020 – ordinært møde

