
HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE 
13. december 2016  Side 1

  

Referat af møde i Haludvalget mandag den 5. december 2016 i mødesalen. 

Foreninger:  

Til Stede: BTK Thomas Penny, CSKK Palle & Casper Lech, Gentofte Rulleskøjte Klub Erik 

Sommer, Gentofte Volley Ulrik Hesse, HIK fodbold Søren Brøchner-Mortensen, HIK håndbold 

Morten Samsøe Jacobsen, HIK Tennis Michael Tauson, Hellerup Sejlklub Vibeke Varnes, 

Jægersborg Boldklub fodbold Hans Henrik Køster, Jægersborg Boldklub Futsal Christian Peytz, LG 

Gymnastik Peter S. Kristensen & Marie Adserballe Kristensen, SISU Peter Glahn, Skovshoved 

Roklub Peter Rix, SUG Søren Petersen,  

Gæst: Gentofte Kunstskøjteløber Forening Karsten Bobek. 

 

Afbud: Aakanden GF, B1903, Genfofte Budo Klub, Gentofte Contradance, Gentofte Tennis Klub, 

GVH, Karate-Do, Gymnastikringen, Gentofte Svømmeklub, Cophenhagen Cheerleaders. 

 

Ikke mødt: Capoeira Sul da Bahia, Copenhagen Alpine Club, Copenhagen Towers, Gentofte 

Hockey Klub, GIOF, Gentofte Selvforsvars Klub, Gentofte Skiklub, Gentofte Triatlon Klub, GVI, 

Hellerup Havn, LUK2002, SIF badminton, SIF fodbold, SIF tennis, Skovshoved Triatlon Klub, 

Trix14. 

 

Sekretariat: 

Stig Eiberg, Mads Peter Poulsen, Einar Hytten, Dorte Christensen og Kasper Nommesen. 

 

1. Bemærkninger til referatet fra sidste møde. 

”Bare for god ordens skyld til en anden gang, så repræsenterer jeg en 4-strenget klub Skovshoved 

Roklub, der består af de 4 grebe: Robåd, Havkajak, Turkajak og Kajakpolo. (Så jeg repræsenterer 

ikke kun Kajakpolo) Alle bruger vandet og haller i fællesskab. Dog træner kajakpolo selvstændigt 

på de baner, I stiller til rådighed. Dbh Peter Rix” 

Ulrik var ked af værdisætningen af nøgletal og værdier. Ulrik synes det er urimeligt krav for deres 

klub og vil ikke lave kommunal arbejde med at komme med et oplæg, så vi kunne finde ud af hvad 

der så gav værdi for dem. Der er ikke 2 volley baner på Rygaard og kan ikke forstå at man bruger 

det som værdisætning. Udvalget med projekteringen af hallen på GSP, hvor Lars var med, passede 

ikke med at volley i det første forslag havde fået 0 timer GSP i Hal A, men kun timer i Hal B. 

Referatet blev godkendt med de bemærkninger der er. 

 

2. Haludvalgets overlevering til Facilitetsudvalget (FAU)  

 

 

Mads og Einar fremlagde og begrunde de 4 emner som de mente Haludvalget skulle overlevere til 

FAU. 
 

Herefter var der en runde med foreningernes bemærkningerne. 

   

Ulrik volley -  vi har aldrig været så lang tid som sidste fordeling. Ærgerligt at Haludvalget 

overdrager den aktuelle værdisætning/nøgletal til FAU. Punkt c har aldrig været med. Mangler 

anbefalingen i fx bold og svøm. Ulrik ikke læst forretningsordenen for FAU. Der kommer jo 4 
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underudvalg som sørger for disse fordelinger. FAU er for ALLE foreninger, som selv vælger sin 

repræsentant i relevante underudvalg.  

Køster JB – ligger der nogle anbefalinger fra GSP bestyrelse? De har sidste møde 15. december og 

drøfter måske noget her. 

Formanden og alle foreninger fra GSP der ikke sidder i Haludvalget, var inviteret med i aften.  

Formanden Mads beklager det med, at det var en misforståelse, tanken var ikke et oplæg for alle 

klubber men for hans egen. Synes faktisk det er ret demokratisk i Haludvalget, det må stå for hans 

egen regning. Der var altså flere ting som påvirkede fordelingen i år, flere haller kom ikke i spil 

f.eks. Hal 2. Jeg tænker man arbejder videre i FAU, med nøgletal og værdi af hallerne og forfiner 

disse, så man får en bedre proces. Tanken var at prøvet den nye fordeling af i 16/17 og se om den 

kunne holde vand, Alle nøgletal blev tryk prøvet af Mads og sekretariatet inden man valgte at 

fremlægge halfordeling og det var efter vores bedste overbevisning ikke nogle store udsving i antal 

timer hvis man havde brugt den gamle model. Ærgerligt at dem fra GSP ikke deltager og kan 

komme med kommentarer. 

SISU har problemer med værdisætningen af Kildegård. Det er vigtigt, at der bliver hørt på dem.  

Skovshoved Roklub passer fint. Svært at få ordlyd for de store klubber. 

JB futsal – det reelle arbejde bør foregår i undervalget. Overordnede beslutninger i FAU.  

Lars Norring - som han ser det, at der er brug for en anden form, som netop understøttes af de 4 

underudvalg, hvor bla. svømmefordeling og boldfordeling foregår. 

Søren HIK -  bakker op om de 4 punkter. Det kunne være godt med bedre nøgle tal til 

græsfordelingen, i stedet for en ren matematisk model. 

Morten HIK håndbold - fint tilfredse. Bestræbe sig i underudvalgene på, at komme med et oplæg til 

beslutning til FAU. Fortsætte med at forhandle mellem møderne. 

Volley ønskede oversigt over de sidste 5 års fordelinger fremsendt. Der var ikke stemning for det. 

 

3. Indkomne punkter fra klubrepræsentanterne.  

a) Forhåndsgodkendelse af stævne i sæsonen 2017-18. 

Gentofte Svømme Klub ønsker en forhåndsgodkendelse af afviklingen af Gentofte Open den 25.-

27. august 2017 i Kildeskovshallen 50 m bassin. Fredag d. 25/8 kl. 16-21, lørdag d. 26/8 kl. 8-18 og 

søndag d. 27/8 kl. 8-18. 

Haludvalget og Kildeskovshallen ledelse godkendte GSK´s ansøgning. 

 

 

4. Forhåndsgodkendelse af stævne i sæsonen 2017-18  

CSKK Kenneth Hamann ønsker en forhåndsgodkendelse af afviklingen af EM i karate den 1.-3. eller 8.-

10. september 2017 i Kildeskovshallen hal 1 og hal 2, samt diverse mødelokaler. 

  

CSKK trækker ansøgningen tilbage, da de ikke kunne blive enige med deres forbund. 

 

5. Meddelelser/punkter fra formanden og ledelsen.  

Lars orienterede om: 

Projekt springgrav i Kildeskovshallen Hal 2, hvor man afventer en tidsplan fra Gentofte 

ejendomme.  
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Poseidon i svømmehallen hvor man ligeledes afventer en tidsplan. Stig meddelte, at kulturstyrelse 

netop har givet skriftlig tilladelse til at sætte kameraerne op. 

 

 

 

Mads sagde tak for kampen på vores fælles rejse mod et mere demokratisk og gennemsigtig system, 

det har været sjovt, selvom jeg godt kunne havde tænkt mig at 16/17 halvfordelingen havde kørt 

mere smidigt.  

Einar orienterede om foreningernes opgave med at finde repræsentanter til FAU og 

underudvalgene. Senest fredag den 6. januar 2017, skal alle foreninger sende en mail til 

kildeskovshallen@gentofte.dk og oplyse deres repræsentant i FAU og i underudvalgene. 

Vedlagt godkendte forretningsorden for FAU.  

Stig oplyste at SIG har indstillet Bo Bay som formand og Robert Mikkelson som næstformand for 

FAU. Folkeoplysningsudvalget behandler indstillingen på deres møde den 8. december.  

Einar holdt tale for Mads, takkede for det gode samarbejde og overrakte en gave fra 

Kildeskovshallen sekretariat. 

 

Med venlig hilsen 

Heidi Pedersen referent 

E-Mail: Kildeskovshallen@gentofte.dk  
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