Idrættens Samråd

Januar 2020

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 21. januar 2020
Deltagere IS:

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

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden

1. Velkomst til nye medlemmer i IS
•
•

Jens bød de 2 nye medlemmer – Peter og Mehmet – velkommen i Idrættens Samråd
Herefter en kort præsentationsrunde, som gentages næste gang, da flere medlemmer af
IS var fraværende.

2. Nyt fra FOU
•

John gennemgik de idrætsrelaterede punkter fra senest FOU-møde jf. det udsendte
referat.
Det blev bemærket, at der ikke var fremsendt orientering til FOU-medlemmerne om
tiltag vedr. fællesmøder for badminton og E-sport.
o

Jens Bjerge anbefalede, at FOU-medlemmer i nødvendigt omfang bør påpege hvis
der ikke er givet den orientering IS mener der er behov for.

3. Nyt fra formanden
•

•

Ny badmintonklub ønsker at blive godkendt.
o

Er nye foreninger forsøgt at indgå i eksisterende foreninger?

o

De nye foreninger skal orienteres om det store administrative arbejde, der
kræves ved opstart af forening i forhold til at indgå i en eksisterende forening.

Ved fællesmødet for badmintonforeningerne deltog 5 foreninger, som repræsenterede
80% af kommunens badmintonspillere. Stor succes. Der indkaldes til nyt møde til
efteråret.
o

•

•

Ved mødet for e-sport var der ca. 30 deltagere. HIF og Engvadgaard var meget
interesserede i at etablere sig med E-Sportsforening.
o

Basen og Trillingklubben er også allerede i gang.

o

Mødet var en stor succes, og det bliver spændende at følge udviklingen.

o

TV Lorry var tilstede under hele mødet.

Der afholdes fodboldmøde d. 11. marts 2020.
o

•

Der er i alt 14 badmintonforeninger i HTK, hvorfor øvrige foreninger alle er
mindre foreninger.

Der udsendes invitation til de 15 fodboldklubber den 28. januar 2020.

Udvikling af Hedehusene på sportssiden.
o

Der arbejdes med planer, som præsenteres først på sommeren.

o

Ingen konkrete planer at vise frem. Foreninger er inddraget, men de er
naturligvis meget spændte på udfaldet.

o

Idrættens Samråd følger løbende op og ser med stor alvor på at der lægges
gode og ambitiøse planer for sporten i Hedehusene.

•

Merete Scheelsbeck deltager i IS mødet d. 3 september kil. 18.00

•

Forslag til udvikling af Høje Taastrup kommunes udviklingsplan 2020-2032 imødeses.
o

IS-medlemmer skal sende til Jens Bjerge senest den 17. februar.

4. Nyt fra Fritid & Kultur
•

Medlemstallene: Der er mulighed for at gøre indsigelser når tallene udsendes fra Fritid &
Kultur. Der er nærmest status quo for børn/unge, medens der er en fremgang for voksne
på ca. 700-900.
Analyse af medlemstal foreligger ved mødet i marts - det gælder:
o

Stigning og fald på børn og unge – hvor er ændringerne.

o

Stigning og fald på voksne – hvor er ændringerne.

o

Kan vi læse noget ud af statistikkerne og få gode ideer?

5. Rapport vedr. ”Bevæg dig for livet”.
• Undersøgelsens resultat hviler på et tyndt grundlag – men statistisk er der korrigeret
herfor.
• Der måles på samme måde som nogle sammenlignelige kommuner (Greve er ikke med)
• Gennemgang og drøftelse af udvalgte punkter i rapporten – baggrund i ”Bevæg dig for
livet”.
• Åbent hal projektet viste ca. 900 bookinger i 2019.
• Der er mange spørgsmål til sammenligning med øvrige kommuner og hvordan vi kan få
nyttig viden ud af de viste resultater.
• Der mangler f.eks. definition på by og land samt indkomst og boligforhold.
• Peter Christensen undersøger til mødet i marts:
o Jens Bjerge sender spørgsmål til Peter, som undersøger nærmere før næste
møde.
6. Statusrapport på dialogmøder med skolerne.
• Det er problematisk de steder skolelederne ikke deltager. Jens kontakter dem!
o Efterfølgende er det oplyst, at Peter Christensen og Signe Abildå afholder
opfølgningsmøde med Skoleledelsen og CEIS.
o Herefter afgør Jens Bjerge hvem IS evt. skal skrive til.
7. Skolernes brug af dagtimer
• Idrættens Samråd ønsker nærmere dialog om skolernes brug af halfaciliteter i
dagtimerne.
• Idrættens Samråd ser med stor alvor på de situationer der opstår når der opstår
kolliderende konflikter på skolernes brug kontra foreningsbrug.
• Dette skyldes ikke mindst Fløng Skoles administration heraf, men også den
omstændighed at Læringshus Nærheden skal bruge flere faciliteter i området til
elever.
o Det kan kollidere med foreningsidrætten og specielt senioridrætten.
• Jens Bjerge går nærmere ind i denne dialog – for at sikre fremtidig brug.
o Blandt andet ønsker IS at der opsættes kameraer så også skolens brug af
lokaler kan ses.
8. Timefordeling
• Springcenter: Jens, Jacob – 25.2., 10.3.og 16.3.
• Svømning/tennis: Jette, Peter – d. 23.03
• Sale/haller: John, Mehmet – d. 01.04
• Fodbold: Jan, Tobias – d. 31.03

9. Tilskud
• Restpulje er sat til udbetaling jfr. tidligere mailkorrespondance.
• Fordeling af tilskud for 2020 er snart klar.
o Ungdomstilskud for 2020 forventes udbetalt medio februar.
o Fordeling af puljer til Rejser & Lejre samt kursustilskud udsendes ca. 1. marts.
10.Eventuelt
• De nye IS-medlemmer opfordres til at kontakte Jens eller Peter C., hvis de har
spørgsmål.
• Status på ”flere børn og unge i foreningslivet november 2019” fremlagt for Fritids- og
Kulturudvalget.
o Peter Christensen udsender til IS medlemmerne.
• Merete Scheelsbecks stedfortræder inviteres til deltagelse i samrådsmødet i
april/maj.
o Bl.a. om det nye Børne & Kulturhus / Selsmosen.
o Jens Bjerge tager action.
• Peter V.: Faciliteter til de 5.000 nye idrætsudøvere – hvor er der plads?
o Der var en drøftelse herom, og det er opfattelsen, at der p.t. er ledig plads på
mange hold, eller der er tider i haller og sale.
o Men der kan også opstå situationer, hvor der er medlemmer på venteliste –
det sker bl.a. i gymnastik i springcentret.
o For at rumme 5.000 skal der effektiviseres og lokalerne skal bruges optimalt.
o Dog kan visse typer af lokaler komme under pres.
▪ Kunstgræs blev også nævnt som et eksempel.

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

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

