Styrelsesvedtægt
for brugerinddragelse på idrætsanlæg i Gladsaxe Kommune.
Brugerinddragelse på idrætsanlæggene sker på tre niveauer:
 Brugerbestyrelsen, der inddrager brugerne i ansvaret for den overordnede strategi,
principper for driften og de overordnede økonomiske forhold.
 Brugerråd, der inddrager brugerne i de overordnede og tværgående forhold på hvert
af de tre facilitetsområder: Svømmeanlæg, de øvrige indendørs anlæg og de udendørs anlæg.
 Brugermøder, der inddrager brugerne i de praktiske og daglige forhold på det enkelte idrætsanlæg.
1. januar 2013 er nedsat en brugerbestyrelse dækkende Bagsværd Svømmehal, Bagsværd
Stadion, Gladsaxe Sportscenter og Gyngemosehallen.
§ 1 Brugerbestyrelsen
Formål, opgaver, beføjelser, mødevirksomhed og medlemmer
Stk. 1 Formålet med brugerbestyrelsen er at inddrage brugerne i drift af idrætsanlæggene.
Formålet er også at skabe rum for inspiration til udvikling af anlæggene på tværs af anlæg,
idræt, alder, køn mm.
Stk. 2 Brugerbestyrelsen varetager følgende opgaver:
 fastlægger principper for drift af anlæggene,
 fastlægger procedurer i forbindelse med væsentlige udvidelser og/eller indskrænkninger på området,
 sikre at brugerne bliver hørt inden større beslutninger tages,
 får jævnligt status på økonomien, så det er muligt for bestyrelsen at følge budgettet,
 udmønter Byrådets politik inden for området og sikre, at indsatser er i overensstemmelse med gældende politikker,
 kan inddrage ressourcepersoner i arbejdet, og
 skal opsamle og generere idéer til fortsat udvikling af idrætsanlæggene
Stk. 3 Brugerbestyrelsen er organisatorisk underlagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og
kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører idrætsanlæggene.
Brugerbestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forelægger den.
Stk. 4 Ethvert medlem af brugerbestyrelsen kan standse udførelsen af en beslutning, der er
truffet af brugerbestyrelsen, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at vedkommende ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
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Stk. 5 Brugerbestyrelsen holder minimum fire årlige møder.
Stk. 6 Brugerbestyrelsen består af:
 en repræsentant fra FIG’s bestyrelse
 en medarbejderrepræsentant
 fire repræsentanter valgt på valgmødet for foreningsidrætten
 to repræsentanter valgt på valgmødet for de selvorganiserede
Stk. 7 Alle medlemmer har stemmeret.
Stk. 8 Brugerbestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt brugerrepræsentanterne.
Stk. 9 Brugerbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 10 Idrætschefen er sekretær for bestyrelsen.
Stk. 11 Børne- og Kulturforvaltningen kan deltage i brugerbestyrelsens møder.
Stk. 12 Brugerbestyrelsen har en plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af idrætschef.

§ 2 Brugerråd
Formål, opgaver, mødevirksomhed og deltagere
Stk. 1 Formålet med brugerrådene er at skabe et rum for et møde mellem foreningerne, øvrige brugere, politikere og idrætsanlæggenes ledelse og medarbejdere. Formålet er også at
være forum for valghandling til brugerbestyrelsen.
Stk. 2 Brugerrådene skal indfange og drøfte idéer og ønsker til forbedringer og udvikling af
idrætsområdets drift og faciliteter på et niveau der går på tværs af hvert enkelt anlæg.
Der er dels fokus på fælles udfordringer for de enkelte områder og dels tværgående udfordringer, hvorfor brugerrådsmøderne kan afholdes som fællesmøder.
Brugerrådene opsamler væsentlige problemstillinger og idéer fra brugermøderne, og al relevant viden formidles til brug for brugerbestyrelsens arbejde.
Stk. 3 Møder i brugerrådene holdes op til to gange om året på områderne:
- de udendørs anlæg - svømmeanlæggene - de indendørs anlæg.
Stk. 4 Fra hvert brugerråd vælges op til to kandidater for foreningsrepræsentanterne og op
til to kandidater for de selvorganiserede brugere til valghandlingerne til brugerbestyrelsen.
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Stk. 5 Deltagere i de tre brugerråd er:
 alle brugere af idrætsanlæggene
 byrådets medlemmer
 FIG
 idrætsanlæggenes ledelse og medarbejderrepræsentant
 brugerbestyrelsens medlemmer
 Børne- og Kulturforvaltningen

§ 3 Brugermøder Formål, opgaver, mødevirksomhed og deltagere
Stk. 1 Formålet med brugermøderne er at danne en formel ramme for dialog brugerne imellem og mellem brugerne, medarbejderne og den daglige ledelse af anlægget.
Stk. 2 Brugermødernes indhold er de praktiske og driftsmæssige forhold og skal give rum for
dialog om de daglige udfordringer af relevans for brugernes aktiviteter på anlægget.
Desuden skal møderne indfange idéer til forbedringer og udvikling af såvel det pågældende
anlæg som de øvrige anlæg på idrætsområdet.
Al relevant viden opsamles til brug for brugerrådene og brugerbestyrelsen.
Stk. 3 Brugermøderne holdes op til to gange om året for brugere af:
 Bagsværd Stadion
 Bagsværd Svømmehal
 Gladsaxe Badmintonhal
 Gladsaxe Bowlinghal
 Gladsaxe Skøjtehal
 Gladsaxe Idrætshal 1 + 2
 Gladsaxe Stadion
 Gladsaxe Svømmehal
 Gyngemosehallen
Stk. 4 Deltagere i brugermøderne er:
 anlæggets brugere
 områdeleder
 medarbejdere fra anlægget
 FIG
Stk. 5 Referater fra brugermøder, brugerrådsmøder og brugerbestyrelsesmøder offentliggøres på Gladsaxe.dk.

§ 4 Valg til brugerbestyrelsen
Valgperiode
Stk. 1 Valgperioden er to år.

3

Stk. 2 Stedfortrædere vælges for alle. Stedfortrædere opstilles på liste og indtræder i rækkefølge efter de pågældendes stemmetal.
Stk. 3 Halvdelen af repræsentanterne for foreningsidrætten og for de selvorganiserede vælges i lige år og halvdelen i ulige år.
Stk. 4 Repræsentanterne for foreningsidrætten og for de selvorganiserede er på valg hvert
andet år. Valget sker på to samtidige valgmøder.
Opstillingsberettigede
Stk. 5 En idrætsforening fra Gladsaxe Kommune, der i den igangværende sæson har deres
primære aktiviteter på et af idrætsanlæggene under brugerbestyrelsen, kan opstille repræsentanter for foreningsidrætten til valg til brugerbestyrelsen.
Stk. 6 En borger, der er bosiddende i Gladsaxe Kommune og ikke er medlem af en idrætsforening i Gladsaxe Kommune, kan opstille repræsentanter for de selvorganiserede brugere til
valg til brugerbestyrelsen.
Stk. 7 Alle fastansatte medarbejdere er opstillingsberettigede som repræsentant for medarbejderne på idrætsanlæggene.
Valgbarhed
Stk. 8 Et medlem af en idrætsforening, som opstilles af en opstillingsberettiget idrætsforening, er valgbar som repræsentant for foreningsidrætten.
Stk. 9 En borger, der er bosiddende i Gladsaxe Kommune, og som ikke er medlem af en
idrætsforening i Gladsaxe kommune, er valgbar som repræsentant for de selvorganiserede
brugere.
Stk. 10 En fastansat medarbejder er valgbar til brugerbestyrelsen som repræsentant for
medarbejderne på idrætsanlæggene.
Stemmeberettigede
Stk. 11 Stemmeberettiget til brugerråd er et medlem af en idrætsforening i Gladsaxe Kommune, der i den igangværende sæson har deres primære aktiviteter på det pågældende område.
Stk. 12 Stemmeberettiget til brugerrådene er en bruger, der er borger i Gladsaxe Kommune
og som ikke er medlem af en idrætsforening i Gladsaxe Kommune, og som er bruger af anlæg på det pågældende område.
Stk. 13 Alle fastansatte medarbejdere på idrætsanlæggene er stemmeberettigede til valget
af en medarbejderrepræsentant.
Stemmeret ved valgmøder
Stk. 14 Blandt de op til seks kandidater for foreningsidrætten vælges der på valgmødet repræsentanter til de ledige pladser i brugerbestyrelsen. Alle foreninger, der er godkendt med
idræt som formål, kan deltage med repræsentanter til valghandlingen til brugerbestyrelsen.
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Foreninger med under 100 aktive medlemmer har 1 stemmeberettiget repræsentant, foreninger med 100-1.000 aktive medlemmer har 2 stemmeberettigede repræsentanter, og
foreninger med over 1.000 medlemmer har 3 stemmeberettigede repræsentanter. Alle medlemmer i foreninger følger indberettede medlemstal.
Stk. 15 Blandt de op til seks kandidater for de selvorganiserede brugere vælges der på valgmødet repræsentanter til de ledige pladser i brugerbestyrelsen. Borgere, der er bosiddende i
Gladsaxe Kommune og ikke er medlem af en idrætsforening i Gladsaxe Kommune, kan deltage i valghandlingen med stemmeret.
Stk. 16 Hver medarbejder fra idrætsanlæggene har én stemme ved valget af en medarbejderrepræsentant. Medarbejdere vælges i en skriftlig valghandling.
§ 5 Procedure for valg til brugerbestyrelsen
Varsling af valghandling
Stk. 1 Med mindst 14 dages varsel indkaldes til brugerråd.
Stk. 2 Med mindst 30 dages varsel indkaldes til brugerbestyrelsesvalg.
Stk. 3 Med mindst 14 dages varsel indkaldes til valg af medarbejderrepræsentant.
Stk. 4 Valg til brugerbestyrelsen skal være sket inden 10. december.
Stk. 5 Indkaldelse til valghandlinger annonceres med opslag på idrætsanlæggene, på Gladsaxe.dk, i lokalaviser samt ved e-mail til opstillings- og stemmeberettigede foreninger og medarbejdere.
§ 6 Ikrafttrædelse
Styrelsesvedtægten træder i kraft 1. august 2018.
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