Idrættens Samråd

Marts 2020

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 9. marts 2020
Deltagere IS:

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

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden
1. Velkomst

Jens bød velkommen til Anja samt IS-medlemmerne og Peter
2. Status på Foreningsleder Akademi v/Anja Mørkeberg
•

Anja gennemgik en præsentation på skærmen omkring evaluering af kursisternes
tilbagemelding vedr. kursusforløbet.

•

Hvordan ser foreningerne på udbyttet af akademiet?

•

Forskellige former for opfølgning i forhold til netværket.

•

Næste akademi bliver til efteråret 2020 – interesserede kan melde sig til Fritid &
Kultur.

•

Jens Bjerge bad om at det evalueres om vi f.eks. i samrådene kan gøre noget for
Akademiet og hvor vidt vi skal være bedre til at følge kursister / følge op på
kursisterne. IS er meget interesseret i hvad der foregår på Foreningsleder Akademiet.

Præsentation fra Anja Mørkeberg vedhæftes som bilag.
3. Børne og Kulturhuset – info om status og vinderprojekt v/Peter C.
•

Peter præsenterede vinderprojektet ved oversigtsplancher og fortalte kort om
projektets indhold.

•

Foreninger som kunne tilknyttes de nye faciliteter er: Taekwondo, fægtning og
fodbold (TG80)
o

11-mands fodboldbane er besluttet, men det er uklart med omklædning /
klublokaler.
▪ Forhold som Idrættens Samråd anser for meget vigtige.

•

Meget omkring placeringer og udformninger er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

•

Peter Christensen inviterer foreningerne sammen med IS til et møde omkring
projektet og hvordan foreningerne / IS involveres i projektet.

•

Der er derfor stor fokus på Børne & Kulturhuset, som IS i øvrigt er begejstret for.
o

•

Idrættens Samråd lægger stor vægt på at dele af lokalerne indgår i sædvanlig
timefordeling.

Idrættens Samråd nedsætter et udvalg til at sikre fokus på Børne & Kulturhuset. Heri
indgår Jette Poder, Ilknur Kekec og Jens Bjerge

4. Medlemsudvikling – analyse.
• Peter uddelte oversigter og gennemgik foreningernes udvikling –
fremgang/tilbagegang.
• IS efterlyste oversigt over udvikling i børn og unge.
o Peter Christensen lovede at se på denne udvikling og vende tilbage.
5. Nyt fra FOU
• Status på foreningslederakademiet – se pkt. 2
• Åben hal – som meddelelsessag
• Oversigt over folkeoplysende foreninger blev forelagt FOU.
• Ny forening godkendt til vores område: Azad Badminton Club
6. Nyt fra formanden
•

Marjan Ganjjou fra Fritids- og Kulturudvalget deltager i IS-møde den 20. maj fra 19.1520.00

•

Timefordeling – status. – ny data vedr. sale/haller.
•
•
•
•
•

Dette træder i kraft efter timefordelingen 1.8.2020.
Der var en del debat om det rimelige i at timerne, uden videre drøftelse, blev taget
fra idrættens.
Det første møde om fordeling af springcentret er gennemført.
Foreningen Tandem - skal fremover søge om tilskud på lige fod med øvrige.
Byrådet har taget timer fra idrætten, som i stedet er tildelt Ungecenteret.

•

Besøg Holbæk Sportsby? – Doodle indbydelse udsendes af Jens, således at en dato
kan findes.

•

Sundere kommune – rapport fra møde den 27.2. – Mindre end 20 personer deltog i
mødet d. 27.02.20

•

Padel tennis – ny aktivitet foreslået af Hedehusene Tennisklub og TIK Tennis.

•

Udvidet svømmetid til det offentlige. Der var udfordringer i forhold til drøftelser med
foreningerne.
•

•

Udviklingsstrategien for Høje Taastrup Kommune 2020-2032.
•

•

Peter afholder møde med FHISK for at få afklaret de sidste udfordringer.
Idrættens Samråd har indsendt høringsforslag om bl.a. støjzoner for
Skydebane Vest.

Fodboldmøde onsdag den 11. marts – samarbejde – timefordeling
•

Mange er tilmeldt og mødet foregår på Nyhøj.

7. Swim Team Taastrup (STT) går nye veje.
Jens orienterede om, at STT melder sig ud af startfællesskabet VAT Copenhagen med
udgangen af sæson 2019/2020.
8. Opfølgningsmøde med Skoleområdet og CEIS – rapport fra Peter Christensen
• Peter Christensen orienterede om at der har været afholdt opfølgningsmøde med
CEIS og det havde været et godt møde.
o Der mangler fortsat et opfølgningsmøde med skoleområdet, og Idrættens
Samråd lagde meget vægt på at dette møde også afholdes.
▪ Peter lovede at dette møde kommer på plads.
• Store udfordringer ved faciliteter med store aktiviteter bl.a. Gadehaveskolen.
• De årlige møder flyttes fra november til april måned, men sker differentieret, så
vigtige skoler har et ekstra møde.

•

Vedr. Fløng skoles aflysning i uge 5 og 6, hvor det efterfølgende viste sig at skolen
ikke benyttede faciliteten i uge 5.
o Idrættens Samråd er uforstående og meget utilfreds med at noget sådant kan
ske. Det viser uansvarlighed og det skal tages op med den nye skoleledelse
med henblik på fremtidens aflysninger.

9. Nyt fra Fritid & Kultur
• Foreninger i samarbejde med skolerne? Se mail fra Fritid og Kultur af 5.2.2020
o Samarbejde mellem kommunen og foreningerne
o Peter lovede at udsende mail med besked herom til IS.
• Retningslinjer vedr. Corona virus
• Broløbet i Hedehusene – gennemføres det? (efterfølgende aflyst)
• Event med 4 dages cykelløb i Fløng (Ole Egeblad fra DCU’s repræsentantskab).
• Pigefodboldsatsningen i Sengeløse er lukket ned.
10. Rapport ”Sport og motion i Høje Taastrup Kommune”
Yderligere svar på spørgsmål fra sidst – se mail fra Jens Bjerge 29.1.
•

Dette pkt. udgår og Peter lovede det er klar til førstkommende IS-møde.

11. Temadebat? En drøftelse af temaer til de kommende møder i IS
Jens Bjerge ønskede en kort debat om fremtidige temadrøftelser i Idrættens Samråd.
Forslag:
• Kan man samle foreningernes administrative funktioner – kontorfællesskab?
o Noget som også badmintonforeningerne og senere fodboldforeningerne har
efterlyst.
• Haltider – ungdomsklubber og andre lignende brugere.
• Professionalisering af foreninger.
• Fremtidens forening.
• Kigge på materiale fra det seneste lørdagsmøde om IS’s arbejde i perioden 2018-22
• Aktivitetsskabende ideer i HTK, herunder bl.a. Tåstrup Idrætscenter og lignende
faciliteter i kommunen.
12. Eventuelt
På seneste møde den 4. marts i Socialudvalget vedr. udviklingen i Hedehusene, var en
”Udviklingsplan for Charlottekvarteret” indstillet til godkendelse.
Planen er senere indstillet af Økonomiudvalget og kommer snart på byrådsmødet.
➢

Der foreligger referat – se punkt 6 med 2 PDF filer: Link til Socialudvalgets referat:

De kommende møder i Idrættens samråd:
• 21. april – ordinært møde
• 20. maj – ordinært møde med deltagelse af Marjan Ganjjou, Fritids- og
Kulturudvalget
•
3. september – ordinært møde
•
6. oktober – ordinært møde
• 10. november – IS-møde og årsmøde
• 10. december – ordinært møde

