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Idrættens Samråd
Mandag d. 10. maj, 2020
kl. 18.00-21.00
Idrættens Samråd (IS), Marjan Ganjjou, Byrådet, Peter Christensen,
FKC

Tilstede: Jan, Peter, Ilknur, Tobias, Jacob, Jens, Peter, Mehmet og Regina
Fraværende: Maiken, John og Jette
Dagsorden
1. Besøg af Marjan Ganjjou, Byrådet
• Kort indlæg fra Marjan om hendes tilknytning til Taastrup
• Byråd sætter stor pris på de mange forskellige foreninger og tilbud til kommunens
borgere. Byråd ønsker flere børn og unge bliver aktive.
• Marjan har opdaget henad vejen, at foreningerne ikke har været med i tilstrækkelig
dialog omkring byudviklingsprojekterne i hhv. Selsmosen / Tåstrupgaard og
Læringshus Nærheden. Marjan var klar over at processerne fremadrettet skal gribes
anderledes an – f.eks. når der skal udvikles i Hedehusene i forbindelse med lukning
af Charlotteskolen og Hedehusene Skole.
• Idrættens Samråd var af samme opfattelse, og nye udviklingsområder på ikke
sættes i gang uden tilstrækkelig involvering af såvel idrætten, f.eks. Idrættens
Samråd som Fritid & Kultur.
• IS slår på at det virker som om der er et konsulentlag, der ikke helt prioriterer
bevægelse og idræt tilstrækkeligt.
• Der blev nævnt at byrådet og politikerne ikke har vision for fremtiden, og næsten
altid gør tingene for småt eller mangel på udvidelse omkring de ting, som
foreningerne arbejder med.
• Meget stor befolkningstilvækst på ikke mindre end 9.000 borgere de næste 3½ år.
Det stiller store krav til os, da der er tale om nye gode borgere / skatteydere, som
også kræver noget.
• Bekymring omkring nok faciliteter – specielt de nye idrætter.
• De økonomiske rammer til Idræt er ikke justeret i mange år.
o Det er der behov for nu med den store tilvækst af borgere. Hvis ikke stor
stigning på én gang, så en trinvis stigning over nogle år.
• HTK er en visionskommune, og med den store vækst i befolkningen – stiller det
krav til at nå målene i visionsaftalen.
• Marjan fortæller at Byrådet ønsker, at der foretages en ny facilitetsundersøgelse.
o Det har IS også et ønske om, og IS afventer invitation til sådan en
undersøgelse.
• IS har en bekymring for om der er nok frivillige, når der kommer mange flere aktive
børn og unge.
• Forslag fra IS om at HTK hjælper foreningerne med den administrative side. Vi kan i
foreningerne sagtens få ideerne, men vi kan ikke være alle steder på én gang.
o IS fortalte at vi tager en temadebat om emnet og vender tilbage til HTK.
• Forslag fra IS om tilbud til administrative kursus – så man kan klæde
bestyrelsesmedlemmer bedre på til de administrative opgaver.
• For nogle familier er foreningerne et pasningstilbud. Marjan nævner at nogle
kulturer ikke har nogen forståelse for medlemskaber og frivillighed.

2. Børne & Kulturhuset – status
• Mail til Byrådet den 19. april med opråb om mangel på involvering af idræt
foreninger i Børne & Kulturhuset
• Møde med Michael Ziegler, Marjan Ganjjou, Jøren Lerhard, Anders Christensen og
Peter Christensen – samt de 3 foreninger mandag den 18. maj.
• Individuelle møder med de 3 foreninger mandag den 8. juni. (se mailen fra Jens)
o Fægteklubben, Taekwondo og TG80.
• Der blev spurgt indtil, hvorfor man ikke lægger de 2 x 8 mands baner sammen til 1
x 11 mands bane. Svaret er at de 2 x 8 mands baner er ikke et samlet stort
område, men der arbejdes videre med at skaffe en mulighed.
• Der skal også sikres ordentlige omklædningsfaciliteter, teknik og boldrum samt
klublokale til TG80.
o TG80 har bl.a. lektiecafe og gør rigtig meget for området på den sociale side.
• Det er uhyre vigtigt, at de 3 foreninger får ordentlige forhold i det nye Børne &
Kulturhus, og at der også er plads til nye idrætter i Tåstrupgaard.
• Peter og Jens lovede at holde IS opdateret på hvad der sker.
3. Corona – hvad er status på lukning/opstart/udfordringer etc.
• HTK ønsker at passe på sine borger og er derfor meget forsigtige med åbningen.
Der er fortsat smitte i området og vi skal være forsigtige.
• HTK forsøger at åbne for indendørsidrætten, dog kun til bemandede sale og haller,
grundet rengøringen. Omklædningslokaler bliver ikke åbnet, kun nødtoiletter.
• Klubhusene kan åbnes for møder for lederne og cafesalg – men ikke åben for socialt
ophold.
• Svømmehallerne bliver åbnet med mange regler.
• Ros til Idrætscentrene fra foreningerne for hurtig reaktion i forbindelse med
åbningen af udendørs arealer for alle idrætter.
• Generel ros til Fritid &Kultur til at rykke hurtigt når der ændres i reglerne fra politisk
side.
4. Nyt fra formanden
o Godt nyt fra skydebanden – byggeriet er gået i gang og forventes færdig i oktober.
o Ny forening India Sports Club med forskellige aktiviteter bl.a. familieidræt og volley.
o Cricket Club er blevet godkendt igen, da de spiller i hhv. Torstorp & Hedehusene
o Ansøgning til opstart af E-sport i Hedehusene HTI får gode ord med på vejen fra IS.
o IS mener, at Udviklingspuljen bør øges lidt, så gode initiativer kan fremmes
– specielt i disse Coronatider.
o Formanden er indkaldt til FOU mødet i uge 25 og vil her fremlægge emnet omkring
aktivitetskameraerne.
o Fodboldmødet i marts blev afviklet i god ro og orden og med god energi. Det var
primært de store klubber der deltog. Næste gang håber vi at de mindre vil være
med. Nyt møde efter sommerferien
o Timefordelingen er overstået og gennemført. Jacob nævnte at bl.a. fordelingen i
springcentret tog for lang tid, der er blevet sendt mail ud uden deadline hvilket
forlænger processen en del.
o Jens nævnte at han har holdt evalueringsmøde med Peter, Casper og Signe om
timefordelingsreglerne. Jens sender forsalg til ændringer ud, som skal vedtage
senest på oktober mødet.

5. Nyt fra Fritid & Kultur
• Status på Bevægelsespakken til skolerne (se vedhæftning).
o Peter fortalte kort om pakken – en flot folder, der er delt ud til idrætslærerne
på alle skoler i kommunen. ROS for folderen – professionelt.
▪ IS opfordrede til at materialet bliver omdelt igen via fagkoordinator
m.m. efter sommerferie.
• Nye kollegaer i Fritid og kultur. Maria Holmstrøm har sagt op.
o Ny medarbejder er Julie, der kommer fra Roskilde og har kendskab til
Get2sport. Julie starter 3. aug. 2020.
• Sofie Aabo (arbejder bl.a. med Trille & Trolde) går på Barsel, hvorfor der er opslået
en stilling som barselsvikar
• Fritid & Kultur er tilbage på jobbet på rådhuset igen.
6. Opfølgningspunkter (Peter)
• Spørgsmål til undersøgelsen af HTK-borgeres Motions vaner (IS har ikke fået
materialet, som er over 100 sider – 4 forskellige filer)
o Materialet er udarbejdet med baggrund i at HTK er visions kommune.
o Materialet vil blive udsendt til IS af Jens, og hvert medlem kommenterer det
de ser i undersøgelsen. Der er tale om ekstra materiale på baggrund af vores
undringspunkter fra januar.
o Rapporten viser at mange dyrker idræt udenfor, herunder også skisport og
cykling til job.
• Analyse af medlemsudviklingen bland idrætsforeninger, 2019
o Analysen er ikke færdig.
• Evaluering af brugermøder med Skole- og institutionscenteret
o Peter og Signe har holt møde med den nye konsulent Erik, som har været
tidligere skoleleder og i kraft af hans tidligere job og erfaring – har han flere
ideer til forbedring.
o Borgerskolens tidligere skoleleder er stoppet på skolen, sidder nu i Fritid &
Kultur, og skal arbejde med spejderlejren i 2022 på deltid.
o Info: Der er nye ledere på Borgerskolen, Sengeløse skole og på Fløng Skole.
o Onsdagspakken fra Kommunen indeholder samlet info til skolelederne og gør
det nemmere for lederne at gennemlæse al materiale.
o Penge afsat til Idræts koordinatorer på skolerne, som tager sig af
samarbejdet mellem skolerne og foreningerne. IS efterspørger en oversigt
over alle Idræts koordinatorerne.
o Peter lovede at sende oversigten så snart den foreligger omkring
sommerferien.
o Ros til samarbejdet mellem foreningerne og forvaltningen i skoleprojekterne.
o Vær opmærksom på aflønning af Bevægelsespakken til foreningerne/
instruktørerne.
7. Drøftelse af HTK’s Budget 2021
Idrættens Samråd drøftede udfordringen med budget 2021, som snart skal planlægges
i HTK. IS ønsker der skal ske noget på nogle områder, og vil derfor gerne pege på flere
ting, som gerne må komme med i tankerne.
Ud fra de fremkomne bemærkninger vil Jens samle input sammen og vi vil så overveje
hvordan de afleveres til beslutningstagerne.
✓ At der sættes flere penge af til udvidelse af Læringshuset/skolernes og
Springcentret samarbejde – der er rigtig mange muligheder.
✓ Fastansættelse af foreningsleder/instruktør i HTK til fx bevægelsespakken
✓ Fokus på projekterne ved Børne-og Kulturhuset – det kan komme til at koste penge,
og det skal lykkes at finde gode forhold for foreningerne i Tåstrupgaard.
✓ Rammen til idræt / Medlemstilskud er ikke korrigeret i mange år, og vi oplever at
beløbet står stille.

✓
✓
✓
✓
✓

Udviklingspuljen – så der kan gives flere penge til flere udviklingsprojekter. Vik er
afhængige af at der skabes nye aktiviteter / tilbud i HTK.
Udvikling af område 1 ved TIC.
Tilskud til Padle tennis i hhv. Hedehusene og Taastrup (kan drøftes om det er en ide
at det er delvis kommercielt)
Ekstra kunstgræsbane ved Nyhøj
M.m.m.

Jens sender oplæg ud til IS.

8. Eventuelt
o IS aftalte at foretage en besigtigelse af nogle idrætsanlæg i august 2020
o Hvis der er forslag er alle velkommen med steder vi kan besøge.
o Jens sender en Doodle ud og sender senere en invitation til IS m.fl.

De kommende møder i Idrættens samråd:
•
•
•
•

3. september – ordinært møde
6. oktober – ordinært møde
10. november – IS-møde og årsmøde
10. december – ordinært møde

