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Referat af møde i Haludvalget torsdag den 19. april 2012 i mødesalen. 

Til Stede: BTK-Kildeskoven Knud Jeppesen & Preben Larsen, Gentofte Budo Klub Henrik, 

Gentofte Contradance Marianne Lilholt, Gentofte Hockey Martin Rasmussen, GSK Birgitte 

Schmidt, GVH Håndbold Katja Willer, Gymnastikringen Helle Buus, Hellerup Havn Mogens 

Thomsen & Jane Bølling, HIK fodbold Søren Brøchner-Mortensen, HIK håndbold Morten 

Jacobsen, HIK tennis Karen-Lise, Jægersborg Boldklub Peter Bom, LG Gymnastik Danielle, SISU 

Christian Blands, Skovshoved Idræts Forening Kim Skarp, Skovshoved TRI Bente Buch & Lars 

Bårring Hansen, Karate Do-Gentofte John Kristiansen, Lasse Kristensson & Kim Fohlmann, 

Serviceledere Rikke Nielsen & Dorte Christensen, svømmehalsinspektør Lars Norring & 

halinspektør Einar Hytten & formand Jan Carstens. 

Afbud: Familieidræt i Gentofte, Gentofte Karate Klub, Gentofte Tennis Klub, Gentofte Volley, 

GVI fodbold, Idrætsforeningen Gentofte 05, Skovshoved Roklub, SUG. 

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

CSKK, Gentofte Idræt og Fritid, Gentofte Selvforsvars Klub, Gentofte skiklub, Hellerup Dans, 

LUK2002 & Unisport. 

Referat: 

1. Bemærkninger til referatet fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt, med nogle bemærkninger fra Gentofte Hockey Klub: 

I referat står følgende:  

Gentofte Hockey Klub søger tirsdage eller torsdage. Det er svært med 1 træningsdag om ugen. Der 

blev snakket om at have en rotation mulighed om fredagen mellem klubberne. Det vil blive taget 

med i overvejelser når der fordeles tid. 

Det Gentofte Hockey Klub mente at, det er svært at holde en klub sammen. Med kun en trænings 

dag om ugen. Når den så oven i købet ligger om fredagen, derfor søger vi enten tirsdag eller 

torsdag. De dage træner vi også udendørs. 

Bemærkning fra HIK Tennis:  

I referatet står der: "HIK tennis søger det samme som sidste år. Noget nyt er at de har fået 

minitennis og de har stigende medlemstal. De skulle gerne kunne starte kl.15-16.30, hvis det ikke 

kan lade sig gøre, så kl.15-17 på Hellerup Skole"  

 

Ved mødet anførte HIK Tennis, som korrekt refereret, at vi ønskede en udvidelse af tiden. Men der 

står intet om det væsentligste, at den hal, vi har benyttet i 30 år mandag til lørdag incl., nemlig 

Gentofte Studenterkursus på Hartmannsvej, søges. Denne hal hører som noget nyt nu under 

haludvalget. De tider, vi søger, er næsten de tider, vi i forvejen har haft der. Den hal tid, vi blev 

tildelt sidste år, gjaldt Hellerup skole og kun søndage. Vi vil gerne fortsætte. 

 

2. Træningstider i boldhaller og sale i sæsonen 2012-2013. 

Einar og Jan har haft formøder med SISU, HIK Håndbold, Gentofte Volley og GVH inden mødet 

den 19.april. 

Jan oplyste at der er lidt ekstra træningstid på Bakkegårdskolen i GVI lørdagstid. I forbindelse med 

vandskaden trænede GVI på Munkegårdsskolen og er blevet så glade for det, at de i den nye sæson 

har søgt tid der. 

Der er meget pres på Kildeskovshallen hal 1+2. Det er de bedste haller og dermed er der meget pres 

på dem. 

Fordelingen vi går i møde, bliver ikke den store revolution. Der blev sagt stor tak til Einar for hans 

skema og oversigter. 
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Hvis foreningerne ønsker at bytte indbyrdes, når det endelige fordelingsskema udsendes, skal 

Kildeskovshallen hurtigst muligt have besked, så skemaerne kan blive opdateret. 

Einar gennem gik HU fordelingsskemaet 2012-13 som var sendt ud inden mødet. Skema blev 

gennemgået i detaljer, så der ikke var tvivl om hvordan det skulle forstås. 

Herefter var der en runde, hvor klubberne kunne komme med deres kommentarer:  

HIK fodbold søger ikke haller, fordi det er umuligt at få tid og en del af weekend træningstiden 

benyttes til kampe/stævner. Dertil svarede Jan, at en del at de store klubbers kampe også bliver 

spillet i træningstiderne, med hensyn til ekstra tid til fodbold.  

Jægersborg Boldklub oplyste, at de små sale for dem ikke kan bruges til andet end de helt små 

medlemmer. 

HIK Tennis spurgte om det var muligt at få Hellerup Skole om søndagen fra kl.9-17. Svaret var at 

enten måtte HIK Tennis og HIK Fodbold lave en intern forhandling eller også må HIK Tennis søge 

weekend/kamp tider. Fx på Rygaardsskolen. Man skal være opmærksom på, at Rygaardsskolen er 

begrænset med hensyn til at spille fodbold der. 

Jægersborg Boldklub spurgte, hvorfor de har mistet trænings tid på Dyssegårdsskolen og svaret var, 

at de samlet set har fået flere timer end sidste år. Vil meget gerne have søndagen på Dyssegården 

fra kl.13-15 tilbage. Jan og Einar vil overveje det. 

LG Gymnastik spurgte til om det var muligt at få sal 3 i Kildeskovshallen om tirsdagen fra kl.15.30 

og dertil svarede Einar ja. Er der brug for mere tid må LG forhandle med Budoklubben. 

Kildegårds Privatskole pigesalen står måske ledigt fra kl.16-21 om onsdagen. Hvis LG ønsker 

denne tid skal Einar have besked og vil undersøge mulighederne efterfølgende med skolen, da LG 

Gymnastik er en ny bruger. 

Hockey har igen igen fået fredagen og var ikke tilfreds med det, da deres børn går til flere 

sportsgrene og derfor ikke kommer om fredagen. Har meget brug for en tid mellem kl.16-18. Einar 

og Jan vil tale med GVH igen, om GVH kan bytte tirsdag/torsdag imod fredagen. 

Jan oplyste det pudsige forhold, at Hockey der er primær udendørs bruger, pludselig bliver 

sekundær bruger, når fodbold skal bruge stadion.  

Stemningen i haludvalget var, at GVH og Hockey skal tale om at bytte tider, så Hockey får 

torsdagen. GVH fik hjælp sidste år, da de havde brug for det. GVH kommenterede, at de gerne vil 

benytte torsdagen fra kl.16-18 inden Hockey går ind for sæsonen. Det bliver svært at bruge 

fredagen, så det er en reduktion af tid for dem. 

SISU har ikke behov for at træne flere steder om fredagen, så de kan desværre ikke hjælpe Hockey 

med at bytte fredagstiden. 

Karate-Do vil gerne beholde tirsdag og søndag, men vil afgive mandag og lørdag i salen i 

Gerssonhallen. Til gengældt vil de gerne have mandag kl.18-21 og fredag kl.17-20 i sal 1+2 i 

Ordruphallen.  

SISU er ikke tilfredse med en start tid fra kl.20.30 i Kildeskovshallen om onsdagen. Det er en 

reduktion af træningstid. Jan svarede, at han godt kan se fornuften i at have både hal 1+2, men der 

er desværre ikke så mange dage vi kan gøre det i. Kunne ikke sige lige nu og her, om der er et andet 

sted de kan træne.  

Einar havde kommentarer med fra Gentofte Volley, der siger ok med at flytte til Ordruphallen om 

fredagen, selvom det bliver en byrde med de mange aflysninger. 

Einar spurgte ligeledes om hvilken dag der skal være kampdag i Kildeskovshallen hal 1, nu hvor 

kanal sport har lavet aftale med Volley forbundet om TV kampe på tirsdage. Man var enige om 

SISU spiller tirsdag, HIK Håndbold onsdag og Volley torsdag (der bytter hal med SISU). Hvis der 

kommer Volley TV kamp tirsdag, aftaler Volley og SISU hvordan de bytter. 
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HIK Fodbold og Jan spurgte til den nye hal på Gammel Hellerup Gymnasium. Det forventes at 

gymnasiet bruger hallen selv, men det er værd at undersøge, da det er en 40 x 20 meter hal. 

Endelig fordeling er vedlagt referatet, som haludvalget vedtog ved mødet. Eventuelt ledigt tid i 

skemaet kan søges ved at sende en mail til kildeskovshallen@gentofte.dk 

3. Træningstider i svømmeafsnittet i sæsonen 2012-2013. 

Udgangspunktet for fordelingen er at åbningstiderne for publikum, GFO svøm og seniorsport er 

som i indeværende sæson. Det vil sige, at der ikke er mere træningstid denne nye sæson.  

GSK søger nogenlunde det samme som sidste år.  

                      -Opdeling af 25-m bassin med tre baner til publikum og tre baner til undervisning 

mellem kl. 16 og 18 på hverdage fastholdes. 

                      -Antallet af baner som er reserveret til Kildeskovshallens svømmeundervisning er 

fastholdt pga. øget aktivitetsniveau 

Hellerup Havn søger det samme som sidste år. 

                      -Tildelt samme som i indeværende sæon 

Hellerup Sejlklub søger det samme som sidste år. 

                      -Tildelt samme som i indeværende sæon 

LUK 2002 søger en aften mere denne sæson. 

                      -Tildelt mandag og onsdag aften 

Skovshoved Roklub, herunder Kajakpolo søger det samme som sidste år. 

                      -Har skrevet til Kildeskovshallen at de er tilfredse med fordelingen 

Skovshoved TRI søger mere tid denne sæson. 

                      -Der er ikke ledige baner til fordeling 

SUG søger om at kunne starte tidligere og have flere baner i 25-m bassinet. 

                      -Der er ikke ledige baner til fordeling 

Gentofte Tri og Motionsklub, som er en ny forening søger træningstid mandag kl.18.30-20. 

                      - Der er ikke ledige baner til fordeling. Klubben opfordres til at samarbejde med en 

anden klub 
 

Der er kommet en ny forening til som hedder Gentofte Tri og det eneste der kan tilbydes dem, er et 

samarbejde mellem de andre klubber.  

Skovshoved Tri spurgte til hvorfor de ikke kan få morgentræningstid. Lars Norring svarede, at som 

udgangspunkt skal GFOérne, publikum og de private undervisere være der. Da der kommer flere og 

flere betalende gæster om morgenen, skal vi tilfredse stille dem. Lars vil se på muligheden for at få 

et par baner hen ad vejen. Ifølge Lars Bårring er klubben blevet reduceret i forholdet til sidste 

sæson. De mangler tid om mandagen.  

Hellerup Havn søger 4 baner i 50m, men ville høre om de 2 af banerne kunne flyttes fra 25m til 

50m om mandagen. Det kan de desværre ikke. Der skal være 4 baner til publikum mandag og 

onsdag aften. Servicelederne konstaterer, at der kommer flere og flere betalende gæster. 

Skovshoved Tri kan bruge den tid, hvor havneklubberne går udenfor og den vil de gere søge. 

Da GSK og Skovshoved Tri er inde hele sæsonen, aftaler de indbyrdes mellem dem med Lars 

Norring ind over. 

Serviceleder Dorte oplyste, at der kunne frigives nogle baner om søndagen fra 10-15.30, men kun 

som forsøgsordning og fra klubbernes side er alt attraktivt. Klubberne bedes melde tilbage. Der blev 
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spurgt til om GSK kunne forhandle med lørdag eftermiddag kl.13.30-15.30 og det vil GSK melde 

tilbage om. LUK2002 blokere hele springbassinet mandag aften, så der ønskes at de bliver flyttet til 

tirsdag eller torsdag. 

Lars orienterede om de 8 uger svømmehallen lukker tidligt i sommerperioden. Kildeskovshallen 

ledelse og klubberne skal finde en fælles løsning på at reducere omkostningerne. Klubaktiviteterne 

koster mandetimer og der skal være 2 medarbejdere på arbejde af sikkerhedsmæssige årsager. Vi 

skal se på at skære ned på aktiviteterne fra sæson 2013-14.  

I boldafsnittet og på Gentofte stadion betaler foreningerne allerede nu, hvis de ønsker at få åbnet på 

planlagte lukkedage eller udenfor den normale åbningstid. 

Endelig fordeling er vedlagt referatet, som haludvalget vedtog ved mødet. Eventuelt ønske om 

ekstra tid kan søges ved at sende en mail til kildeskovshallen@gentofte.dk 

 

4. Meddelelser fra formanden, halinspektøren og klubrepræsentanterne. 

Gymnastikringen spurgte om de havde omklædningsfaciliteterne med, da det er et stort problem på 

Dyssegårdsskolen, at få lov til at bade og komme ud. Det har stort set været sådan hele sæsonen 

både om mandagen og onsdagen. Einar og Jan vil tage det op med skolen. 

GSK spurgte til om den endelige fordeling bliver sendt ud sammen med referatet og det vil den 

blive. 

BTK Kildeskoven spurgte til om ventilationen i sal 1 er i orden. Det er den ikke endnu, men der 

arbejdes på højtryk. 

Vibeke Hellerup Sejlklub spurgte til om Kildeskovshallen havde styr på Kim tallet i svømmehallen 

og Lars oplyste, det har vi. Desuden kontrolleres det løbende af eksterne tilsyn. 

Jan oplyste at der er nedsat et paragraf 17 stk.2 udvalg, som skal se på gennemførelsen af Gentofte 

sportspark projekt. SIGs bestyrelse arbejder aktivt i sagen. 

Einar sender brev og ansøgningskema for kamp/stævnetider ud til haludvalget. Dette gælder både 

for haller og sale samt svømmehallen. 

 

5. Eventuelt. 

Ingenting. 

 

Med venlig hilsen  

Heidi Pedersen 

Referent 

Mail: Kildeskovshallen@gentofte.dk    
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