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  14. oktober 2021 
Referat for møde i Facilitetsudvalget (FAU) 

Torsdag den 30. september 2021 kl. 17:30 - 20:00 

Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesalen 

Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget, samt formænd for Underudvalgene 

Kendte afbud: skrives i referat 

Fremmødt: skrive i referat 
 

 Emne  Beskrivelse/Beslutning  

1. Godkendelse af referatet fra sidste 

møde den 18/5 2021 

Bilag: Referat vedlagt dagsorden Referatet blev godkendt. 

2. Besøg af borgmester Michael Fenger  Michaels præsenterede sig selv og fortalte lidt om hans baggrund. Han er 
kommet meget på GSP & KH, da han var barn/ung og kom bl.a. på 
landsholdet til OL i 1984.  

Michael orienterede om, at vi har de Faciliteter vi har, og der er ikke 
mange grønne steder tilbage, hvor vi kan bygge på. Vi må få det bedste 
ud af dem, vi har. 

Kommunen skal gøre det nemt at være Forening og vi arbejder på at vi 
hele tiden skal gøre verden nemmere for Foreningerne. Politisk har 
kommunen store ambitioner om, at de unge skal drikke mindre og tage 
færre stoffer og bruge deres tid på aktiviteter gerne i samarbejde med 
Foreningerne. Det er ikke ment, at Foreningerne skal stå alene - for det er 
et samarbejde med Kommunen.  

Kommunen vil gerne stille lokaler til rådighed for Eliteidrætten, men 
Foreningerne selv må klare det derfra. Kommunen vil gerne gøre sit til at 
skabe opmærksomhed med at skaffe penge til Elitesporten, bl.a. via at 
stifte et Team Gentofte, der skal bidrage til eliteidrætten.  

I GK har vi en ambition om, at borgerne får 1 times motion om dagen, 
Kommunen har en politisk indsats område. Der er afsat i alt 2 millioner af 
til dette i løbet af 2021 og 2022. 

Hvordan ser investeringsmuligheden de næste 10-15 år. Der er penge, 
men så mange er der heller ikke. De penge der er – er til reparationer & 
vedligeholdelse, og en smule nye ting, men på alle områder, ikke kun 
idræt. 

De selvorganiserede er kommet for at blive (også i Ishallerne på GSP). Det 
er et politisk valg, at der skal være plads til både foreninger og 
selvorganiserede. Det er politikkerne rolle, at noget af tiden skal  tilgå 
borgerne. 

Der blev bl.a. spurgt til hvad med lukkedagene i de forskellige anlæg fx 
ifbm. terminsprøver? GVH vil gerne have Kommunen til at gøre noget ved 
dette. Jonas fra Skovshoved TRI spurgte til om udvidet tid fx i 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 

Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune 

Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk 

 

 Side 2 af 5 

 Emne  Beskrivelse/Beslutning  
svømmehallen kunne være en mulighed? Hvorfor skal der holdes lukket i 
weekenden når den lukker kl.15.30. Kommunen kigger på muligheden.  

Ulrik fra Volley synes der mangler demokrati, når Skolerne sætter sig på 
tiden kl.8-17. Ulrik vil gerne have en snak om dette. Der er jo kommet 
dette monitoreringssystem, hvor der også er aftalt, at der rent faktisk 
kigges på dette fra kl.15. 

GSP arbejder på at få Testcenteret i Gentoftehallen til at flytte hen til 
sandkassen.  

Der er kigget på de gule striber i KH, hvor bilerne holder der med motoren 
går. Formanden Bo sagde, at man måske kunne informere egne 
medlemmerne. GK kigger på om det kan optimeres med flere striber bl.a. 

3. Gennemgang af Facilitetsudvalgets og 

Underudvalgenes forretningsorden 

 Forretningsorden skal gennemgås mindst en gang årligt. 

 3.1 Facilitetsudvalgets forretningsorden Bilag: Forretningsorden for 
Facilitetudvalget godkendt i KUF 12-11-
2019 var vedlagt dagsorden 

Foreninger der har ændringsforslag til forretningsordenen, bedes 
fremsende disse på mail til sekretariatet på Kildeskovshallen@gentofte.dk 
senest mandag den 27. september. 

Der var ingen indkomme punkter og Forretningsordenen for 
Facilitetsudvalget blev dermed godkendt på mødet. 

 3.2 Underudvalgenes forretningsorden Bilag: Forretningsorden for 
Facilitetsudvalgets Underudvalg godkendt i 
FAU 2019-09-26 var vedlagt dagsorden 

Foreninger der har ændringsforslag til forretningsordenen, bedes 
fremsende disse på mail til sekretariatet på Kildeskovshallen@gentofte.dk 
senest mandag den 27. september. 

Der var ingen indkomme punkter og Forretningsordenen for 
Facilitetsudvalgets Underudvalg blev dermed godkendt på mødet. 

4. Indkomne punkter fra Foreningerne  Emner der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes på mail til 
sekretariatet på Kildeskovshallen@gentofte.dk senest mandag den 27. 
september.  

 

Ingen indkomne punkter. 

 4.1 ?   

5. Fritidsafdelingen orienterer om  Fritidschef Stig Eiberg deltager i mødet og orienterer om følgende emner. 

 5.1 Status på vedligeholdelsesarbejder og 

planlagte faciliteter 

 Der mangler komponenter i forbindelse med vores nuværende 50m bassin, 
det er en akut som skal laves, og ledelsen er i gang med dette. 

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for at bygge den nye svømmehal. 
Planen er stadig, at den nye svømmehal er færdig i 2024. 

Anlægningen af lys på Kunst 1 ved Maglegårdshallen er udfordret. 
Kommunen har fået at vide, at det er svært at skaffe materialerne. 
Ombygningen på 1 sal på går planmæssigt.  

mailto:Kildeskovshallen@gentofte.dk
mailto:Kildeskovshallen@gentofte.dk
mailto:Kildeskovshallen@gentofte.dk


 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 

Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune 

Sekretariat: Kildeskovshallen@gentofte.dk 

 

 Side 3 af 5 

 Emne  Beskrivelse/Beslutning  
Der er kommet penge til at få søjlerne repareret i KH. 

Der er nu også kommet penge til forskellige akutte ting på GSP. 

 5.2 Gentofte Kommunes budget 2022  Status på budget 2022, som er 2. del af det 2. årige budgetforlig for 2021-
2022. Kommunen arbejder med 2-årig budgettet, så der kommer ikke 
flere midler i år. Næste år aftaler man nyt budget i kommunen. Stig skal 
så lave en ønskeliste fra klubberne som skal være klar til marts, men det 
er foreningerne, der skal komme med ønskerne til Fritidsafdelingen. 

Kommunen er i dialog med et nyt bookingsystem og allerede i gang med 
at undersøge mulighederne. Ingen af systemerne er perfekte, men 1 af 
kravene er, at der skal kunne afmeldes tider pr. mobil. Vi skal bruges 
Booksys ca. frem til 2023. 

 5.3 Monitorering af idrætsfaciliteterne  Fritid og SIG har nedsat en arbejdsgruppe, som ser på, hvordan man kan 
bruge monitoreringen til at kvalificere brugen af faciliteterne. 

Der bliver et møde i næste uge for at se hvordan dataene skal/kan bruges 
i samarbejde med Foreningerne. 

 5.4 Ny facilitetsstrategi  Orientering om den nye strategi for perioden 2021-25, som en vigtig del af 
Idræts og bevægelsespolitikken. Det er en ny Idræts -bevægelsespolitik 
der er tale om. Der er 5 fokusområder i politikken. For foreningsområder, 
at man fortsat ønsker at udvikle medlemstallene bl.a. via uddannelse af 
trænere meget gerne indenfor trivsel. Det kan medvirke til at fastholde 
unge. 

 5.5 Tilskud og støttemuligheder i Gentofte 

Kommune og andre steder 

 Hvilke muligheder har foreningerne for at søge støtte i Gentofte 

Kommune, Fritidsafdelingen og andre steder. 

Både foreninger der har svært ved at komme i gang efter Corona, men 
også foreninger der er kommet, godt i gang kan søge. 

Der er klubrumspuljen – Foreningerne selv skal søge inden den 
1.december. Det hele står Kommunens hjemmeside - 
https://www.gentofte.dk/fritid/#Puljer ellers går pengene tabt. Der er 
grænse for de enkelte puljer på 30.000kr. (- minus klubrumspuljen) Man 
skal selv som forening finde de 30% selv. 

 5.6 Foreningsudvikling  Formandskabet har drøftet, hvordan foreningerne kan hjælpe hinanden 
med gode ideer til at skabe aktiviteter, økonomiske midler og 
foreningsudvikling. 

I stedet for at nedsætte lokale udvalg, er det besluttet, at man vil invitere 
udvalgte foreninger i og udenfor Kommunen til at komme og fortælle om 
deres arbejde med foreningsudviklingen. 

På mødet vil vi gerne have gode ideer til personer vi kan invitere. 

Hvem kunne have interesse for Foreningerne om hvordan de har valgt at 
udvikle eliten? 

https://www.gentofte.dk/fritid/#Puljer
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Kristoffer Henriksen sports psykolog konsulent kunne være en mulighed. 
Jakob Dehn eliteansvarlig fra Danmarks Basketball Forbund ville også 
være en mulighed. 

 5.7 Andre aktuelle emner   

6. Meddelelser    

 6.1 Fra formand/næstformand  Bo takkede for indsatsen hos Foreningerne især under Corona. 

 6.2 Fra sekretariatet  Affugteren i Ishal 1 på GSP er stået af. Nu er den oppe at køre, men 
processen er blevet udskudt 1 uge tid (den 15/10) I gang med at lægge 
vand på. 

Der er lavet lidt ændringer i administration som primært er at huse i KH. 
Der er fast åbningstid hver torsdag på GSP kl.12-17. 

Halvagten i KH går hjem kl.19 på hverdage undtagen fredage. Der er 
stadig vagtnr. der kan ringes til. 

Rengøring i Kommunen er der ændret, hvilket betyder at i KH fra den 25. 
oktober, kommer et andet rengøringsfirma for at sikre en bedre rengøring. 
På de 13 skoler rundt omkring kommer der også nyt rengøringsfirma på 
(ikke det samme som KH) Der vil fortsat blive gjort rent af det nuværende 
firma på GSP. Dertil skal siges, at vi forventer en noget bedre forbedring. 

 

Bemandingsmæssigt er Halmændene på GSP er de lidt underbemandet i 
øjeblikket, mere så Foreningerne får en lidt bedre forståelse af, hvis 
tingene går en smule langsommere. 

 

Foreningen Momo er på lige fod med andre Foreninger. De har lånt nogle 
af pengene til udstyret af Kommunen. Kommunen har sat lokalet i stand 
på Kommunens foranledning. Det er Kommunens initiativ til at Momo blev 
skabt. 

Der har været sendt spørgeskema ud til foreningerne via alkohol og 
demokrati og baggrunden for dette har været fordi det er Folkeoplysende 
så børnene lærer hvordan man lærer børnene demokrati at kende. De med 
alkohol har man næsten fjernet rygning iblandt unge. Man har på Island 
sat idrætten i fokus mht. at minimere drikkeri og det synes Kommunen er 
interessant. Kommunen overvejer om der skal laves en Gentofte 
Kommune model sammen med andre kommuner. 

 6.3 Fra SIG  Herunder orientering om: 

-monitorering af faciliteterne og arbejdet i det nedsatte 
monitoreringsudvalg. Nu har vi fået et system der fungerer, men har 
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endnu ikke en systematisk viden, hvordan det skal foregå. Vi tager det til 
november. 

-arbejdet med at kortlægge foreningernes styrketræningsmuligheder i 
Kommunen. Kommunen har vagt at få en undersøgelse på samtlige anlæg 
(for hele kommunen og ikke kun på et anlæg). SISU havde selv valgt at 
frasige sig en styrketrænings faciliteter og få en stor Hal på GSP i stedet 
for. Kommunen havde faktisk rådet Foreningerne til at vælge styrke 
faciliteterne. Kommunen skal have SIG bag sig med styrketrænings 
faciliteterne, for ellers kommer Stig ikke videre med det, hvis der skal 
sættes penge af til det. 

Christian fra Svømmeklubben har snart udarbejdet et input de sammen 
alle Foreningerne kan forlægge Kommunen. 

 6.4 Møder i Facilitetsudvalget Næste møde: 22/11 2021  

 6.5 Møder i Underudvalgene Næste møde:? De enkelte formænd tager selv initiativ til møder, når der er behov for det.  

Med venlig hilsen 

Bo Bay (formand for Facilitetsudvalget) 

Robert Mikelsons (næstformand for Facilitetsudvalget) 

Heidi Pedersen (sekretariat for Facilitetsudvalget) og Einar Hytten (konsulent for GKI) 


