Idrættens Samråd

Oktober 2021

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 27. oktober 2021
Deltagere IS:
Fraværende:
Deltagere HTK:

Peter Vergmann, Jens Bjerge, Peter Rasmussen, Regina Wonisch, John
Borelli
Jacob Teildorf, Mehmet Güzel, Ilknur Kekec, Jan Kryger, Tobias Harpsøe,
Jette Poder
Peter Christensen, Casper Graugaard (i den første del af mødet).

Dagsorden
1. Velkomst
Jens bød velkommen til mødet.
Casper Graugaard deltog i den første del af mødet for at præsentere et udtræk fra de nye
aktivitetskameraer.
Der er flere foreninger, der ikke har brugt de tildelte og bookede tider (ikke brugt over en
periode på 6 uger):
•
•

3 foreninger i haller
10 foreninger i sale

Det er overraskende mange, og Fritid & Kultur blev bedt om at tage en dialog med de
pågældende foreninger, således at tiderne bliver brugt eller frigives til andre.
Timefordelingsreglerne beskriver reglerne for afbooking og det er vigtigt at foreningerne
overholder disse.
2. Evaluering af besigtigelsesturen fra 17 - 19
Padelbanen i TIC: Flot bane og skaber gode rammer for spillet. Stor anerkendelse af
projektet.
TIK Bueskytter: Den nye bygning ser god og funktionel ud, og der er stor accept af
løsningen.
Høje Taastrup Bokseklub: Imponerende hvad klubben har fået gennemført og hvilke
projekter de har igangsat og har på beddingen.
TG80: Vi så den nye pavillon, som danner rammen om klubhus og omklædning i den næste
periode. En flot pavillon med en god indretning, som matcher behovene. Den langsigtede
løsning for TG80 kendes endnu ikke. (baner, omklædning og klublokale)
RSG (TIK Gymnastik): Vi så på træningen og fik forklaret (Betina Koch-Hansen) omkring
behov for højde og træningsmuligheder. Besøget var bl.a. med baggrund i at vi har tildelt
tider til RSG i tennishal, da der p.t. er plads.
Fitness lokaler i TIC: Flotte lokaler, som de fleste IS-medlemmer ikke har set før. Det ser
rigtig godt ud og maskiner udskiftes ved årsskiftet. Lokalerne er til brug af alle der vil leje
sig ind, og der er ikke særlige klubmedlemsskaber.
BK85 badminton: Vi besøgte klubben fordi der gennemføres gode forsøg med træning,
således det sikres at der er høj aktivitet hele tiden. Det er IS ret imponeret af og synes at
det er en god løsning, som sikrer at hele gulvet er i spil hele tiden, og der ikke er 2-3 baner
ledige blot fordi der er sygdom eller andre former for afbud fra medlemmer. Formand Jan
Nielsen fortalte meget inspirerende om foreningen og den måde at arbejde på.

Idrættens Samråd var glad for besøgsrunden og anerkender det store arbejde der lægges i
foreningerne. Herunder er det vores opfattelse, at der er fundet gode løsninger på mange
udfordringer omkring faciliteter mv.
3. Nyt fra FOU
v/Jan og John (Herunder nyt om FOU’s fremtidige virke v/Jens)
Der var intet nyt fra Folkeoplysningsudvalget, da der ikke var afholdt møder.
Referater rundsendes hurtigt til medlemmer af IS.
Jens Bjerge fortalt om de overvejelser der ligger omkring FOU’s virke fremadrettet. ISD har
ikke været tilfreds med værdien af FOU og ofte er møder aflyst m.v.
Jens Bjerge sammen med de andre formænd for samrådene deltaget i 2 møder om FOU’s
fremtid. Vi har drøftet hvad behovet er, hvad skal der arbejdes med, kan nogle beslutninger
flyttes til andre fora osv.
Konklusionen er blevet, at vi arbejder videre med at definere fremtiden og Fritid & Kultur
skal til foråret indstille til Byrådet hvordan FOU skal virke fremadrettet og om det fortsat er
et FOU eller et formandskab med deltagelse af politikere eller….
Fritids- og Kulturudvalget og økonomiudvalget er orienteret om sagen og taget den til
efterretning. Link
4. Nyt fra formanden, herunder:
• Budget 2022
• Facilitetsanalysen
• Bevægelses- og Sundhedshus
Budget 2022: Jens Bjerge orienterede kort om HTK’s budgetforlig, og at de mest alvorlige
besparelser var undgået i idrætten.
Facilitetsanalysen: Arbejdet med analysen fortsætter og vi forventer at første udkast er klar
til gennemsyn primo januar.
Bevægelses- og Sundhedshuset: Styregruppen arbejder med projektet ud fra kommissoriet.
Der er afholdt diverse besigtigelser og
Jens Bjerge orienterede endvidere om et afholdt møde med Gert Hansen, HIF og borgmester
Michael Ziegler m.fl. – vedrørende foreningens lokaler fremadrettet.
5. Nyt fra Fritid & Kultur
- Budget 2022, afklaret under punkt 4.
6. Årsmøde den 25. november 2021
Kort orientering om dagsorden for Årsmøde i Idrættens Samråd.
Fleksible medlemskaber og kontingenter: Marianne Høyer fra DGI holder indlæg om emnet.
Årsberetningen bliver kort i år og vil primært være highlights.
Der afholdes også valg af 11 medlemmer til IS – da alle er på valg.
- Derudover skal der vælges mindst 5 suppleanter.
Der afholdes også valg til Folkeoplysningsudvalget, hvor der skal vælges 2 medlemmer.

7. Idrætsevent d. 20. november 2021
Invitationen er klar og udsendt.
Udvalg til bedømmelse af indstillinger: Jacob, Regina, Jette, Jens.
Der er behov for at alle IS-medlemmer kommer til Idrætseventen – således vi skaber den
bedste kontakt til medlemmer, foreninger, forældre og publikum.
8. Eventuelt
• Ingen emner.

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

25.
13.
19.
10.
26.
30.
30.

november 2021 – Årsmøde
december 2021
januar
marts
april
maj
august

