Dagsorden
for
BRUGERBESTYRELSEN FOR
IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE
Møde nr. 02
Torsdag den 23.05 2019, kl. 17.00 – 18.30
Lokale 3608 – Buddingeværelset
Medlemmer

Tilforordnede

Irene Chabior

Afbud

Holger Kortbek

kl. 17.00

Morten Munch

kl. 17.00

Lars Køhler

kl. 17.00

Ove Hedal

kl. 17.00

Thor Storgaard

kl. 17.00

Jan Darville

kl. 17.00

Martin Steiner

kl. 17.00

Pernille Møller

Afbud

Jens Karstensen

kl. 17.00

Jan Kold

kl. 17.00

Stedfortrædere
Bjarne Hingelbjerg

Afbud

Per Sundberg

Afbud

Søren Berggren

Afbud

John Sørensen

Afbud
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Nr. 1
Meddelelser fra bestyrelsens medlemmer
Jan Darville indleder med kort at skitsere dagsordenen for det
efterfølgende møde mellem brugerbestyrelsen og KFIU som har
følgende overskrifter:
- Gladsaxestrategien – Sundhed og trivsel hele livet
- Gladsaxestrategien – Lige muligheder for at lykkes
- Udfylder Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene sin rolle godt nok?

Nr. 2
Meddelser fra Idrætschefen
Når anlægsrammen giver plads, står etablering af depot til hal 2
meget højt, så der kan skabe plads til blandt andet basketball i hal 1.
Der har været en ændring i ledelsesgruppen. Med nye områder til
Lone, Thomas, og Kim.
Fremadrettet er ledelsens ansvarsområder følgende:
Kim: Bagsværd Svømmehal
Lone: Gyngemosehallen, Blaagard, Idrætshallerne og Gladsaxe
Svømmehal
Thomas: Udendørsområdet, Skøjtehal, Bowling/badminton hallerne.
Således har blandt andet livredderne i Gladsaxe Svømmehal også
ansvaret for arbejdet i idrætshallerne. Den nye struktur skal også
understøtte, personalet fra skøjtehallen og dem der primært er på
udendørsområdet.
Idrætschefen orienterer om hvad der forventes af kommende særlige
begivenheder på idrætsanlæggene:
Et familie OCR- løb arrangeret af Go Monkey i september 2019. – (er
siden udskudt til september 2020)
Et stort OCR- løb arrangeret af Reborn, april 2020.
Bueskydning overvejer en Combat Arthery.
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 3
Meddelelser fra Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget
Møde d. 30.4
- Punkt 2, Det er besluttet at afvikle finalen i amerikansk fodbold
2019 og 2020, Mermaid Bowl på Gladsaxe Stadion
- Punkt 4, Puljen til funktionsændring og opgradering af fritidsog idrætsfaciliteter 2019 I budget 2019 er der bevilget 907.000
kr. til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter.
Det er besluttet at der bevilges 450.000 kr. til
slagsportscenter, AB cricket, finansieret af forventet mindre
forbrug i 2019 på aftenskoleområdet.
- Punkt 4, Medfinansiering af lysmaster.
Møde d. 9.4
- Punkt 1, det indstilles fra Børene- og Kulturforvaltningen at der igangsættes en
forsøgsperiode på 2 år startende i efteråret 2019, med afprøvning af digital
registrering i udvalgte idrætsfaciliteter.

Det blev fra brugerbestyrelsen udtrykt, af det er vigtigt at udnyttelse
af eksisterende faciliteter ikke bliver en stopklods for udviklingen af
faciliteterne i kommunen generelt. Der ønskes dog en udvikling i
retning af en bedre udnyttelse af de nuværende rammer. Den forskel
der er på, hvornår der er booket og hvornår der reelt er brugere i de
bookede tider, bør kunne forbedres.
Der har været en lignende tælling i Lyngby-Taarbæk Kommune for at
se mønstre. Her har det været et redskab som evaluering af
brugermøderne. Vi bør gøre brug af de erfaringer der er draget i den
forbindelse og de gode formuleringer som de har anvendt.
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 4
Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 (bilag 1)
Det vedtagne budget for 2019 udgør kr. 33.409.842.
Det korrigerede budget for 2019 udgør kr. 35.871.186.
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 viser et forbrug på kr. 4.878.370 svarende til 13,6 %
af det korrigerede budget.
Der er i 1. kvartal 2018 forbrugt kr. 5.958.564, svarende til 17,14 % af det korrigerede
budget.
Forventningen er, at Idrætsanlæggene i 2019 ender med et 0 i forhold til det korrigerede
budget.
Nogle af de ekstra midler der er i det korrigerede budget, forventes at
udnyttes til lysmaster på kunstgræs på Gldsaxe Stadion.
Budgetopfølgning vedlægges som bilag 1

Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 5
Brugermøder
Der har været afholdt brugermøder, med undtagelse af en enkelt
område, morgensvømmerne i GladsaxeSvømmehal.
Gennemgående er der blevet orienteret om digital registrering alle
steder hvilket er blevet taget godt imod af brugerne.
Gennemgående er der også blevet orienteret om ændring i
ledelsesstrukturen.
Referaterne fra Brugermøderne bliver lagt op på hjemmesiden,
hvilket vil blive annonceret til brugerbestyrelsens medlemmer.
Der er kommet en henvendelse til FIG om Gladsaxe Ishockeys brug
af tid der afsat til udlejning om lørdagen, og deres brug af denne. De
ønsker særligt en fleksibilitet mht. afvikling af kampe, hvilket
idrætsanlæggene også er indstillet på at imødekomme, hvad angår

1. holdets kampe, så de krav der stilles fra Dansk Ishockey Unions
side imødekommes.
Evt. kan der tages en principiel drøftelse med FIG om en prioritet i
forhold til afvikling af kampe i den afsatte udlejningstid.
Der foreligger kvoter for alle anlæg, når der er offentlig tid og
foreningsaktivitet.
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 6
Proces omkring skøjtehal
Status er at der indstilles til en placering, hvor det er noget af bane 7
der tages i brug.
Der kan komme en interessekonflikt med softball og bueskytterne
som anvender campinghuset.
Det bringes ind i referencegruppen med ønskerne fra bueskytterne
og softball, samt ønsket om omklædning og toiletfaciliteter på den
side af Isbanevej.
Der er kommet ny arbejdsproces og BKF har overtaget noget af
projektstyringen for nuværende fra Ejendomscentret.
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 7
Evt.
Der er ikke noget nyt om placeringen af dagtilbud på Gladsaxe
Idrætscenters område. Kommunal køb af grund uden for
idrætscenteret har vist sig ikke at være en mulighed.

