
Bestyrelsesmøde i SIG den 27. oktober 2020 kl. 18:00 – 21:00. 
Tilstede………………………… Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Christian Toft (CT), Jesper Sørensen (JS), Hanne Leth (HL), Lisbet Elkær (LE), og Thorkild 

Pedersen (TP). 
Afbud…………………………… Ulrik Hesse (UH), Linda Gry (LG), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ). 
Referent………………………  Thorkild  
 
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Godkendelse af referat 001: Referat fra møde 17.09.2020 var medsendt dagsorden til godkendelse 
PPJ har gjort indsigelse mod referatets punkt 003a, 5. og næstsidste afsnit, idet han mener han fik den af ham 
anmodede 2 mdr. periode til at færdiggøre sin spørgeskemaundersøgelse. Der har været en skriftlig og mundtlig 
dialog om Pers indsigelse til referatet, og der er ikke enighed i bestyrelsen. 
Efter endnu en dialog om emnet på mødet d.d. bør konklusionen være, at bestyrelsen på mødet den 17. sept. 
kunne forudse at udarbejdelse og iværksættelse af en behovsanalyse ville tage mere end de af PPJ ønskede 2 mdr., 
hvorfor der ikke blev taget konkret ja/nej stilling til PPJs anmodning, idet perioden forventedes at forløbe med 
forberedelsen til behovsanalysen. På mødet d.d. blev PPJ også oplyst om at der ville gå mindst 2 mdr. fra den 17. 
sept. og formentlig også yderlige en periode, før iværksættelse af en behovsanalyse. 
  

Thorkild 

2 Formanden orienterer 002: Corona krisen 
KB oplyste kort om emnet som er i fokus i øjeblikket med et stigende smittetryk. Gentofte Kommune Fritid har 
rundsendt flere skrivelser med retningslinjer og restriktioner til gennemførelse. KB har rundsendt disse 3 Fritid 
mails daterede 5. okt. 19. okt. og 24. okt. 2020.  
Der udspandt sig herefter en dialog om udfordringerne med at holde aktiviteterne for unge u/21 i gang ude i 
klubberne. SIG vurderer der ude i klubberne bliver arbejdet hårdt for at fastholde unge ved fortsatte aktiviteter. 
SIG opfordrer alle klubber til omhyggeligt at følge alle Gentofte Kommunes restriktioner og anbefalinger. 
 
 
Møde med KUF. 
På mødet blev det aftalt at CT skriver en opdatering af den rundsendte skrivelse.  
Med denne opdatering vil KB sende skrivelsen til KUF som et oplæg til fortsat samarbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

Emner til drøftelse. 003a: Fitness/træning center projekt v/Gentofte Sportspark. 
 
PPJ har udsendt 14 spørgeskemaer til idrætsklubber der anvender faciliteter på Gentofte Stadion. Der er 
returneret 14 skemaer hvoraf de 13 skemaer er fra sportsklubber der repræsenterer i alt 5.400 medlemmer som 
kan anvende faciliteter i Gentofte Sportspark. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPJ og hans projektgruppe samler i øjeblikket op på svarende for at omsætte disse til ønskede træningsfaciliteter.  
I dette arbejde er der kontakt til Team Danmark som hjælper med dette store arbejde. Der arbejdes videre med 
materialet for at omsætte det til ønsker om nye faciliteter. 
Endvidere er der taget kontakt til en arkitekt med henblik på udarbejdelse af plancher med beskrivelse af nyt 
fitness/træningscenter beliggende i Gentofte Sportspark. 
 
KB redegjorde for status med kontakt til Gentofte Kommune Fritid og til Idan (Idrættens Analyse Institut) med 
henblik på en behovsanalyse om nye fitness og træningsfaciliteter på tværs i Gentofte Kommune, meget stærkt 
begrundet i et bredt ønske om at fastholde unge i foreningslivet / i idræt, og i med kvalificeret træning at 
forebygge idrætsskader. 
Der er afholdt virtuelt møde med Idan og Gentofte Kommune v/Stig Eiberg, KB og TP.   
Det forventes at KB inden for få uger kan udsende info til SIG bestyrelse til beslutning om iværksættelse af 
behovsanalysen. 
 
Skadeforebyggelse: 
Emnet udsættes til behandling ved næste SIG bestyrelsesmøde i anledning af LG fravær. 
 
SIG vedtægter: 
Den nedsatte SIG bestyrelses gruppe (KB og MSJ) har endnu ikke afholdt møde om emnet. 
Det er aftalt at gruppen på næste møde vil fremlægge et oplæg til SIG vedtægtsændringer. 
 
 

4 Kort nyt fra udvalgene Folkeoplysningsudvalget:   
Der er møde i Folkeoplysningsudvalget den 29. okt. Dagsorden inkl. bilag blev gennemgået.  
Bilag til dagsorden punkt 2, materiale fra DGI, blev drøftet. SIG støtter DGI tilgang til emnet Demokrati og deres 
tilgang til  arbejde med unge i foreningslivet. 
   
Status på Gentofte Kommunes søgbare puljer blev gennemgået Opmærksomheden henledes i særdeleshed på  

• Eliteidrætspuljen  122.000 kr. 
• Eventpuljen  95.000 kr. 
• Udviklingspuljen  144.500 kr. 
• Talentudvikling miljøer 34.050 kr. 

der alle har søgbare midler tilbage til ansøgere. 
 
Klubrumspuljen:  
Der er møde igen den 16. dec. 2020. Ansøgningsfrist er den 1. dec. 2020. Det forventes der til december mødet vil 
være omkring 650.000 kroner til rådighed til ansøgere. 

 



På det netop afholdte møde var der indkommet ansøgninger for omkring 1,2 mio. kroner, og der blev givet tilsagn 
om støtte for i alt 642.000 kroner. 
SIG opfordrer idrætsforeninger i Gentofte til at være opmærksom på støttemuligheden i Klubrumspuljen. 
 
Monitoreringsudvalget: 
Ingen info i UH fravær. 
LE kunne oplyse der er opsat tællere af personer der færdes og anvender SIF Multihal på Krøyersvej.  
Hvem og hvorfor tællere er opsat er uvis. Emnet undersøges. 
 
Facilitetsudvalget:  
På sidste møde blev der talt meget om restriktioner i forbindelse med Covid 19. 
Stig Eiberg deltog i mødet og talte meget om vedligeholdelse af faciliteterne. 
Han talte desuden talt om udbygning af Palladium, bl.a. om Hellerup Sejlklubs egen undersøgelse af behovet for 
fremtidige faciliteter til sejlklubben. 
Vedrørende lysanlæg på udendørs anlæg: HIK har selv betalt for lysanlæg på deres anlæg. Der er opsat nyt 
lysanlæg på boldklubben B 1903 anlæg på Lyngbyvej, betalt via puljer fra Gentofte Kommune. GVI forventer og der 
arbejdes med en opdatering af lysanlægget på deres anlæg i Nymosen. 
Gentofte Stadion opvisningsbanen er påbegyndt ombygget. Arbejdet er påbegyndt. 
 

5 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder m.v.: 
 

Næste bestyrelsesmøde 25. november 2020 kl. 18:00 i SIF på Krøyersvej.  
 
Der erindres om beslutning på SIG bestyrelsesmøde den 19. marts 2019 vedr. de forestående bestyrelsesmøder i 
SIG. 
         ”14 dage før næste berammede bestyrelsesmøde sendes ønsker til dagsordenen til 
           den som indkalder og senest på ugedagen udsendes indkaldelse m. dagsorden”  
 
Næste bestyrelsesmøde indkaldes af Thorkild 

 

6 Eventuelt Ordet er frit: 
KB oplyste at der er kommet en ansøgning fra Gentofte Ungdomsskole til SIG om tilskud til op stregning af 
badminton baner i hallen ved Byens Hus på Hellerupvej. Ansøgning er drøftet. KB skriver afslag til Ungdomsskolen. 
 
CT kunne oplyse at Kommunalbestyrelsen på sit sidste møde havde udvalgt deltagerne til Opgaveudvalget vedr. ny 
svømmehal ved Kildeskovhallen. CT er blevet medlem af opgaveudvalget. 
Se evt. punkt 9, side 17, i referat fra kommunalbestyrelsesmødet 26. okt. 2020.  
Link: file:///C:/Users/Thorkild/Downloads/KBref26102020GKdk.pdf  
 

 

        29.10.2020 / Thorkild Pedersen 


