Idrættens Samråd

oktober 2020

Referat fra møde i Idrættens Samråd den 6. oktober 2020
Deltagere IS:

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

Fraværende:
Deltagere HTK:
Dagsorden

1. Velkomst
Jens bød velkommen til mødet
2. Covid19 status og reaktioner på de nye restriktioner v/Peter Christensen
•

Coronateam nedsat – kriseberedskab

•

Der er fortsat så stram styring, men lever op til retningslinjerne fra ministeriet og
forbundene. Kriseberedskabet udøver Coronasporing. Andre kommuner håndterer det
generelt som HTK.

•

Brev fra Taastrup FC vedr. betydning af Covid19 for idrætslivet i Taastrup FC og
andre idrætsforeninger. IS vil svare på henvendelsen senere. Ansvar: Jens Bjerge

3. Nyt fra formanden
•

Tiderne som blev afsat til et projekt for udsatte unge, er ikke kommet i gang.
o

•

Projektet svarer, at de er blevet forsinket og beder om tid til at få startet op.

Badmintonmøde: Der er 17 foreninger og 5 mødte op. Godt konstruktivt møde, og
det er aftalt at næste møde afholdes primo 2021.
o

Det er kun TIK badminton som deltager i landsturneringer.

•

Der har ikke udbetalt så mange penge fra kursuspuljen og Rejser & Lejre som sidste
år. Skyldes bl.a. COV19. IS ser tiden an og ellers er der aftale om hvordan restpuljen
fordeles.

•

Budgetforliget – det ser ud til at være uden beskæringer på idrætsområdet.
o

•

Men der er heller ikke bevilger til ekstra indsatser på idrætsområdet, herunder
faciliteter mv.

Ansøgningsskema til ekstra elite-, talenttimer blev udleveret. Der er ikke
efterfølgende indkommet respons fra IS.

4. Nyt fra Kultur & Fritid
•

Timefordeling for Læringshus Nærheden. Faciliteten forventes klar sidst på året 2021.
o

Men vi forventer først at indregne Læringshus Nærheden i timefordeling fra
1.8.2022, da byggeriet nemt kan blive forsinket med 1-2-3 måneder.

o

Den første periode vil således blive på forsøgsbasis, så foreninger kan blive
fortrolige med stedet.

o

Aflysninger: Vil lægge beslag på tider som de øvrige skoler.

o

”5”eren har nogle ønsker - Peter Christensen taler med skolelederen.

o

Det bliver en udfordring med de manglende depotrum. Noget som IS har
påpeget igen og igen.

•

Der er skolelederskift på en flere af skolerne (Fløng, Sengeløse, Borgerskolen,
Hedehusene skole → Nærheden.

•

Hallmonitorerne er blevet præsenteret på Fritids- & Kulturmødet og senere i Byrådet.
Etablering er bevilget og det er aftalt, at Stig Jørgensen arbejder videre med sagen.
Positiv oplevelse.

5. Merete Scheelsbeck - formand for Fritids- og Kulturudvalget besøger os.
•

Besparelser på idrætsområdet er fjernet ved budgetforhandlingerne – Elite, TIC og
HIC.

•

Aktivitetsmålere installeres for at optimere brugen af faciliteter.

•

Ny aktivitetsanalyse – bl.a. udfordringer i Hedehusene. Der er især brug for den ifm.
Hedehusene – tages op i Fritids- og Kulturudvalget.

•

Foreningsdeltagelsen for de nye i ”Nærheden”. Ressourcestærke tilflyttere vil
medvirke til et løft af foreningslivet.

•

Anlægsrammen er låst – der er ikke nogen ekstra midler at gøre godt med. (her
tænkes bl.a. på padletennis)
o

IS noterer dog, at der er ikke afsatte rammer om 2-3 år når de store
investeringer er foretaget i skoler og Rådhusbyggeri.

•

Mange visioner på idræts- og foreningsområdet. Men der er ikke afsat penge – det
kan godt undre IS.

•

Problemer med faciliteterne ved børne- og kulturhuset Tåstrupgård (her tænkes på
den aftalte 11-mandsbane)

•

Udviklingspuljen i FOU er ikke reguleret i lang tid. Den bør løbende justeres da
idrætten er afhængig af nytænkning, nyudvikling osv.

•

Sammenbinding af faciliteterne i vest – de ligger spredt. Måske vil udviklingsønskerne
omkring Hedehushallen give et løft på dette område.

•

Hvor står vi ift. Coronakrisen vedr. foreningerne og medlemsnedgangen? Hvordan er
klubberne påvirket? Stævneaktiviteterne er meget påvirket.

•

Vi har tilsyneladende ikke været meget hårdt ramt af Corona i foreningerne –
håndteres meget seriøst – men påvirkningerne kan nok først ses efter et års tid – og
måske først ved medlemsindberetning 1.1.2022.

•

Mange ekstra omkostninger ved håndsprit m.v. for foreningerne. Derfor bør der
tilbydes ens vilkår for foreningerne, så de kan rekvirere håndsprit centralt.

•

De nye bebyggelser i Høje Taastrup C, Nærheden m.v. skal informeres om
mulighederne i HTK for at dyrke idræt.

•

Man kan mærke, at der er kommet idrætskoordinatorer på skolerne. Aldrig har der
været så mange ting i gang, men det er naturligvis også ramt af COV19.

•

Møde med Kultur- og Fritidsudvalget om temadrøftelse vedr. facilitetsanalyse. Det
blev besluttet at hele IS gerne vil deltage i en drøftelse med udvalget. Merete tager
ansvar for at booke.

6. Timefordeling fodbold. Endelig beslutning af alder for kunstgræs for 2021.
•

Der forelå konsekvensberegning for tider i hal og på kunstgræs ved at flytte
aldersgrænsen fra 12 til 9 år.
o

IS besluttet at ændre alder til 9 år for at være kunstgræsberettiget.

•

Badminton: TIK badminton har været ramt af ikke at kunne få plads til deres kampe i
weekenderne.
o

Vi ændrer ikke princip i fordelingen, men badminton skal være opmærksom på
at reservere, hvor der evt. kan blive behov.

7. Årsmødet i november 2020
•

Skulle have været afholdt den 10. november 2020 – men er pga. COV19
aflyst.
o

Borgmester, Michael Ziegler havde givet tilsagn om deltagelse i mødet.

o

Årsmødet forsøges gennemført i 1. kvartal 2021. Ansvar: Jens Bjerge

o

Jacob Teildorf og Jens Bjerge skulle have kigget på en kortere beretning –
dette droppes indtil videre.

8. Temadebat:
• Kan man samle foreningernes administrative funktioner – kontorfællesskab?
• Noget som flere foreninger har efterlyst.
o Vi drøftede mulighederne og hvem der i dag har samlet administrative
funktioner, som f.eks. kassearbejde, medlemsregistrering, medlemsadministration og opkrævning eller andre administrative funktioner.
o Ideen er at samle opgaver til fælles afvikling, så nogle af de vanskelige og
kedelige opgaver udføres af andre.
o Det koster imidlertid penge – og det skal betales af medlemmerne. IS tror ikke
på en model hvor HTK betaler for fælles administration.
o Vi mangler i den grad ”best practice” fra andre steder, hvorfor det blev
besluttet at nedsætte et udvalg til at kigge lidt mere på mulighederne og hvad
der foregår andre steder. Ansvar: Regina Wonisch og Jens Bjerge
o De kommer med kort notat / oplæg til en af de kommende møder i IS.
9. Eventuelt
•

Ingen punkter at referere.

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

10. november 2020 – årsmøde aflyst pga. COV19.
10. december 2020
19. januar 2021
9. marts 2021
20. april 2021
25. maj 2021
2. september 2021
7. oktober 2021
22. november 2021
13. december 2021

