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  20. september 2021 
Dagsorden 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 Referatet er tidligere udsendt og kan hentes på Gentofte Kommunes 
hjemmeside via linket. 

2. Besøg af borgmester Michael Fenger  Michael Fenger vil præsentere sig selv og fortælle om aktuelle emner. 
Desuden vil der være mulighed for en runde med spørgsmål. 

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 

Facilitetsudvalget gennemgår sin forretningsorden for at afklare, om 
Facilitetsudvalget vil indstille ændringer i Forretningsordenen til Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget. 

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

 3.2 Underudvalgenes forretningsorden Bilag: Forretningsorden for 

Facilitetsudvalgets Underudvalg godkendt i 
FAU 2019-09-26 

Underudvalget gennemgår sin forretningsorden for at afklare, om 

Underudvalgets vil indstille ændringer i Forretningsordenen til 
Facilitetsudvalget. 

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

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. 

 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 

 Status på større vedligeholdelsesarbejder og planlagte faciliteter. 

 5.2 Gentofte Kommunes budget 2022  Status på budget 2022, som er 2. del af det 2. årige budgetforlig for 2021-
2022 
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 Emne  Beskrivelse/Beslutning  

 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. 

 5.4 Ny facilitetsstrategi  Orientering om den nye strategi for perioden 2021-25, som en vigtig del af 
Idræts og bevægelsespolitikken. 

 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. 

 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 GK til at komme og fortælle om deres 
arbejde med foreningsudviklingen. 

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

 5.7 Andre aktuelle emner   

6. Meddelelser    

 6.1 Fra formand/næstformand  Aktuelle meddelelser. 

 6.2 Fra sekretariatet  Aktuelle meddelelser. 

 6.3 Fra SIG  Herunder orientering om: 

-monitorering af faciliteterne og arbejdet i det nedsatte 
monitoreringsudvalg 

-arbejdet med at kortlægge foreningernes styrketræningsmuligheder i GK 

 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) 


