
HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE 
27. marts 2015 Side 1 af 4 

Referat af møde i Haludvalget torsdag den 19. marts 2015 i mødesalen. 

 

Til Stede: LG gymnastik Danielle, GSK Bettina & Allan Hansen, Hellerup Sejlklub Vibeke 

Varnes, SUG Søren Petersen, Skovshoved Roklub Christian Skydsgaard, TriX14 Anette B. 

Andresen. 

Aakanden René Møllegaard, BTK Kildeskoven Knud Jeppesen, Copenhagen Cheerleaders Maria 

Anthoni Lynge, CSKK Palle Lech, Gentofte Hockey Martin Rasmussen, GIOF Søren Hastrup, 

GSK Bettina & Allan Hansen, Gentofte Tennisklub Michael Tauson & Lucas Hjorth, Gentofte 

Volley Ulrik Hesse, GVH håndbold Simon Enghoff & Nicolai Ladegaard, Gymnastikringen 

Charlotte Sølling, HIK fodbold Søren Brøchner-Mortensen, HIK håndbold Morten Samsøe 

Jacobsen, HIK tennis Mogens Friis, Hellerup Sejlklub Vibeke Varnes, Jægersborg fodbold/futsal 

Hans Henrik Køster, Karate-Do John Hejndorf Kristiansen, LG gymnastik Danielle, SISU Christian 

Blands & Peter Glahn, Skovshoved Roklub Michael Hallengren, Skovshoved Triathlon Christian 

Skydsgaard, SUG Søren Petersen, TriX14 Anette Bøgh Andresen. 

 

Afbud: Familieidræt, Gentofte Contradance Forening, Criketklubben Soranerne. 

 

Ikke mødt: B1903, Capoeira Sul da Bahis, Copenhagen Alpine Racing Club, Copenhagen Towers, 

Gentofte Budoklub, Gentofte Rulleskøjte klub, Gentofte Selvforsvarsklub, Gentofte Skiklub, 

Gentofte Triatlon Klub, GVH håndbold, GVI fodbold, Hellerup Havn, Gentofte 05 fodbold, 

LUK2002, SIF fodbold. 

 1. Træningstider i svømmeafsnittet i sæsonen 2015-2016. 

 

Foreningerne skulle argumentere, hvorfor de søger som de gør. Lars orienterede foreningerne, at 

svømmehallens åbningstider for publikum og tidsrammen for klubaktiviteter er det samme som i 

indeværende sæson. Vi fastholder antallet af baner, hvor der skal være plads til GFOsvøm, privat 

skoler, undervisere, publikum, privat indlejere og alle de andre i åbningstiden. 

 

GSK søger 2 baner i 25m mod 1,5 bane nu på hverdage om eftermiddagen. Stort ønske mandag og 

tirsdag om 4 baner kl.20-22 og 50m weekend og mandag, torsdag aften + fredag morgentræning og 

børnebassinet lørdag. Søgårdskolen tirsdag og onsdag eftermiddag samt længere dag i 

weekenderne.  

 

Gentofte Triathlonklub var ikke mødt og kunne derfor ikke argumentere ansøgningen. 

 

Hellerup Kajakklub var ikke mødt og kunne derfor ikke argumentere ansøgningen. Vibeke fra 

Hellerup Sejlklub har ikke set dem endnu med det formål at kunne samarbejde om banerne. 

 

Hellerup Sejlklub søger 2 baner i 25m onsdage og ville dække deres behov fint. Formålet med 

træningen er stadig svømmefærdigheder. 

 

LUK2002 var ikke mødt og kunne derfor ikke argumentere ansøgningen. 

 

Skovshoved Kajakpolo søger det samme som sidste sæson. De skal bruge et helt bassin efter 

lukketid. Tirsdagen er deres ligahold, så det kan de ikke give fra sig. 

 

Skovshoved Roklub søger det samme som sidste sæson. 
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Skovshoved Triathlonklub søger det samme som sidste sæson. Ungdomsholdet i 50m skal have 

særlige baner. Der blev spurgt til om søndagen kl.10-12 ligger fast eller om de kunne lægges deres 

hold kl.8-10 så kunne GSK lægges der fra kl.10-12. 

 

SUG søger det samme som sidste sæson. Tirsdage i april og igen i oktober, er der de har den største 

belastning. De ville være åbne om at dele med GSK. 

 

TriX14 søger mandag til søndag morgen + aftentider, men er ret fleksible. I dag har de 2 baner, men 

kan ikke tilbyde nok baner til deres medlemmer. Ønsker sig 3 gange svømning i løbet af ugen fra 

den 1. september til 1. juni. Det optimale ved morgentræningen er fra kl.6-8. 

 

 

2. Besøg af Torben Frølich direktør for Fritid, Kultur og Unge. 

 

Torben præsenterede sig selv og fortalte, at i de 79 dage han har været direktør, har det været svært at 

finde nogle kommuner som Gentofte som har gang i så mange byggerier til elite idrætten. I sit tidligere 

job som direktør for Lokale & Anlægsfonden, arbejdede han bl.a. med at regne kvadratmeter ud mht. 

græsarealer/svømmearealer for at få konkrete data. I den forbindelse så han ofte at tildelte tider ikke 

blev udnyttet optimalt. Gentofte Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at bruge 

varmesøgende kamera, som kan opfange hvor mange personer der er i lokalet, for at nogle reelle data på 

udnyttelsen. 

 

Gentofte Kommune er en aktiv kommune og gør meget for idrætten og har en allerede nået DIF/DGIs 

Vision 25-50-75. Så det kunne være spændende at se på hvad idrætslivet kan gøre for kommunen. Der 

bliver brug for foreningerne i den kommende tid, da kommunen er forpligtet til at modtage et antal 

flygtninge og de har brug for en meningsfuld hverdag. Alle gode ideer bydes velkommen og 

foreningerne kan kontakte Tine Koch-Jensen fra kommunen på mail: tkj@gentofte.dk 

 

 

3. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 26/11. 

 

Ingen bemærkninger til sidste referat. 

 

 

4. Indkomne punkter fra foreningerne. 

 

Ingen indkomne punkter fra foreningerne. 

 

 

5. Meddelelser/punkter fra formanden og ledelsen. 

 

Einar orienterede om: 

 

Status på værdien af lokalerne for en forening og kunne fortælle, at der er kommet 8 input ind ud af 40, 

så derfor er der ikke vedlagt noget bilag. Hvis foreningerne har nogle bemærkninger, skal de udfylde og 

indsende det aftalte skema til Kildeskovshallen. 

 

Husk at man som forening årligt skal afgive erklæring til Børn, Unge og Fritid om, at der indhentes 

børneattester en gang ved ansættelse af leder eller instruktør. Det er KUN erklæringen (som er 

vedhæftet) der skal underskrives hvert år. Selve børneattesten der indhentes ved ansættelse af ny 

instruktør, skal kun indhentes én gang. Denne lov gælder alle, også klubber uden børn. Denne pligt 

gælder også selvom foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke har ansat eller 

beskæftiger personale, som har direkte kontakt med børn under 15 år.  
 

mailto:tkj@gentofte.dk
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Endvidere blev der orienterede om, at Fitness Worlds medlemmer klæder om i svømmehallen og ønsker 

de at svømme, skal de købe en tillægsbillet til svømmehallen. 

 

Lars orienterede om: 

 

Etableringen af solcelle projektet på Kildeskovshallen tage. 

 

Lærrederne som har været væk et stykke tid er kommet tilbage i 50m hallen. 

 

Lofterne i skole/klub omklædningen i svømmeafsnittet er skiftet ud til en lidt mere robust model. Der 

arbejdes på, at indrette et lille rum med skabe, som GSK er interesseret i at bruge til deres elite 

svømmere der træner flere gange om dagen. 

 

Formanden Mads har talt med mange kommuner og har endnu ikke mødt nogen, der har en så åben og 

demokratisk fordelingsproces som Gentofte Kommune. 

 

 

6.  Træningstider i boldhaller og sale i sæsonen 2015-2016. 

 

Alle foreningerne fik mulighed for at gennemgå og motivere deres ønsker for næste sæson: (se alle 

foreningernes ønsker i vedlagte dokument ”ansøgninger_bold_15-16.pdf”) 

 

Aakanden GF søger mere end sidste sæson. Vil gerne have fredags tiden i hallen som står ledigt på 

Skovgårdsskolen. Afgiver gerne lørdag, hvis de får søndag på Skovgård. 

 

B1903 ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Bordtennisklubben Kildeskoven søger ikke så meget som sidste sæson. 

 

Capoeira Sul da Bahia ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Copenhagen Alpine Racing Club ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Copenhagen cheerleaders søger stort set det samme som sidste sæson. Søndag er ny + mere tid lørdag til 

deres konkurrencehold. 

 

CSKK søger det samme antal timer, men vil gerne flytte tidspunktet lidt. 

 

Copenhagen Towers ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Familieidræt havde meldt afbud og søger det samme som sidst.  

 

Gentofte Budo Klub ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Gentofte Contradance havde meldt afbud og søger 9 søndage som sidste sæson.  

 

Gentofte Hockey Klub søger de samme dage, men flere timer end sidste sæson. Torsdag er deres 

primære dag. Kan godt tage færre weekender og en kortere sæson, hvis de kan få torsdage. Har omkring 

2 kampdage på et år. 

 

GIOF søger lidt mere end sidste sæson. 

 

Gentofte Rulleskøjte Klub ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 
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Gentofte Selvforsvars Klub ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Gentofte Skiklub ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

GSK søger flere dage i gymnastiksalen. 

 

Gentofte Tennisklub søger mere end sidste sæson. Hal 2 er at foretrække. 

 

Gentofte Volley søger mere end sidste sæson og en anden fordeling mellem Hal 1/Hal 2 i 

Kildeskovshallen. 

 

Gentofte Vangede HK søger flere timer og dage end sidste sæson. 

 

Gymnastikringen søger mere end sidste sæson. Gersonshallen er ny. 3 dage på Dyssegårdsskolen er nok, 

helst 4 dage. Onsdag er de meget glade for. 

 

HIK fodbold søger mere end sidste sæson. 

 

HIK håndbold søger mere end sidste sæson. 

 

HIK tennis søger mere end sidste sæson. 

 

JB Futsal søger mere end sidste sæson og har brug for 4 hverdage til deres hold. 

 

JB fodbold søger skolelokaler gennem fritidsafdelingen. 

 

Karate-Do søger det samme som sidste sæson. Ønsker om sommertræningen skal søges i foråret. 

 

LG Gymnastik søger mere end sidste sæson. Søger bevægelsessalen i Gersonshallen, da tiden ikke blev 

brugt af andre i denne sæson. 

 

SISU søger mere end sidste sæson. Har søgt mere på CIS, og håber ikke skolen skal bruge tiden selv. 

 

Skovshoved Idrætsforening ikke mødt – se ansøgning i vedlagte dokument. 

 

Skovshoved Roklub søger det samme i gymnastiksalen som sidste sæson gerne lidt tidligere. 

 

Ny ansøger Cricketklubben Soranerne søger tid til deres kastetræning. De er blevet bedt om at se om 

rulleskjøtehallen på sportsparken kan bruges. 

 

Der blev forelagt fordelingsskemaet hvor alle knasterne var markeret med rødt. 

 

Der foreslået delmøder med forskellige foreninger, for at finde forslag til at løse knasterne. Formanden 

og sekretæren holder møde for at aftale hvordan foreninger kommer videre med denne opgave.  

 

Den 22. april 2015 har ledelsen og formanden lavet forslag til fordelingen for sæson 2015-16, som skal 

godkendes af foreningerne. 

 

 

Med venlig hilsen  

Heidi Pedersen 

Referent 

Mail: Kildeskovshallen@gentofte.dk    

mailto:Kildeskovshallen@gentofte.dk

