
Referat fra bestyrelsesmøde i SIG den 11.oktober 2021  
. 
Tilstede …………………………. Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Ulrik Hesse (UH), Christian Toft (CT),  
Afbud…………………… Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Lisbet Elkær (LE), Linda Gry (LG), Hanne Leth (HL), Jesper Sørensen (JS) og Thorkild Pedersen (TP) 
Referent………………………..  Christian (udsendt 08.11.2021 af Thorkild Pedersen) 
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Godkendelse af referat.  Referat fra bestyrelsesmødet den 15. sept 2021 godkendt. 
 
  

 

2 Formanden orienterer Ingen info.  
 

 

3 a  
 

1. Genstart af idrætsforeningerne efter Corona restriktionerne – er der nogen udfordringer – i så fald 
hvilke? LINDA 

Forventningerne fra alle ”stakeholders” medlemmer og forældre er at vi kan fortsætte som før corona. Der er 
mistet 1 års træning, og progression. Enkelte foreninger mister mange medlemmer. De frivillige er svære at få i 
gang.- Især de unge 13-16 årige frafalder i højere grad end før. Volley og basket har stor søgning og har ligesom 
andre svært ved at skaffe trænerkræfter, det er en stor udfordring at gøre det attraktivt at være træner.  

Frivilligheden har lidt under corona – og foreningerne har svært ved at få den del i gang igen.  

Det har været en succes at have forældrene ”væk” fra sidelinjen, og det forsøger foreningerne at opretholde efter 
corona igen.   

Der opleves at ”agiliteten fra forvaltningen” som foreningerne havde under corona er ved at falde tilbage til en 
træghed som vi oplevede før corona, f.eks er det svært at få adgang til mødelokaler i byens hus og der skal hentes 
nøgler til lokaler i bl.a GSP og Kildeskovshallen som ellers helst skulle være åbne, og nemt tilgængelige for 
foreningerne.  

Det er stadig en udfordring at der er foreninger som ikke benytter deres tildelte tider eller afmelder tider i 
hallerne. Dette går ud over foreninger hvor der er ventelister.  

  

Christian 

 b. 
 
 

1. Fastholdelse af unge – hvordan går det med jeres indsats på det område – har det været muligt at 
gennemføre nogle af jeres idéer, eller har Corona sat en stopper for det – hvad er status med andre ord?  

Vi kan konkludere, at mange af de gode ting som vi havde planlagt i Gentofte 2020 og 2021 er blevet aflyst pga. 
corona. Vi skal derfor tilbage og kigge på initiativer omkring fællesplanlægning, sociale arrangementer. Svømning 

Christian  



har ansat en ungekonsulent med netop fastholdelses fokus, og skal de næste 2 år arbejde med en detaljeret 
handleplan. Vi har afdækket foreninger som har haft succes med at have fokus på trænerkontinuitet og har 
ildsjæle af trænere, som har kunne kombinere styrketræning og idrætsspecifiktræning. Herudover er det tydeligt 
at det er vigtigt at have en ret klar aldersinddeling på holdene, så man har samlet samme alder på samme hold 
frem for samme niveau på samme hold.  
Det er vigtigt at trænerne kan motivere og uddannelsen af trænerne er i fokus, og de kommer igennem 
forbundenes kompetencegivende kurser. Foreningerne skal være villige til at afsætte tid og økonomi til det.  
PPJ foreslog at SIG overvejede en form for tilskud til træneruddannelse for at fastholde dem i foreningerne.  
Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er vigtigt og det er svært for foreningerne at opretholde kontakt til 
mange forskellige institutioner.  
 

 c. 
 
 
 

1. Frivilligheden er under pres – er den? Det står flere steder, at frivilligheden er under pres i Danmark – er 
den det i Gentofte Kommune – hvad tænker SIG om det? 

Det er svært at skaffe frivillige til de arbejdskrævende poster, opgaverne hænger på få personer. Måske fordi 
foreningerne ikke er dygtige nok til at nedbryde de frivillige opgaver til ”mindre bidder” så det var mere 
overskueligt.  
Hvorfor ligger Gentofte så langt nede på ”DIF´s undersøgelse om rangering af kommunerne” omkring frivillige nr. 
71. 
UH – hvor stor er korrelationen mellem det at være frivillig og det at have gode forhold 
Demokrati skal være et fokus punkt i skolen.  
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 d. 
 
 

1. Kan vi bruge idrætten som recept ift. unges misbrug – kan vi hjælpe hinanden ift. unges trivsel? Vi har en 
større indsats i gang på ungeområdet, hvor vi har en ambition om at reducere unges forbrug af tobak (i 
alle former) og alkohol. Det er også en del af arbejdet at se om man kan gøre noget ved unges misbrug af 
stoffer. Idræt er tænkt som en del af løsningen, i og med, at det er vigtigt at sætte noget i stedet. Hvordan 
kan Gentofte Kommune og SIG samarbejde om dette tema? 

Det er vigtigt at skabe kontakt mellem foreninger og skolerne, og evt. afstemme årsplaner allerede ved opstart af 
skoleåret så turneringer og træningslejre også for breddeudøverne ikke falder sammen med skoleture og 
afleveringsopgaver. 
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Kort nyt fra udvalgene 
Info 
 
 
 
Info 

a: Folkeoplysningsudvalget. intet 
 

b: Klubrumspuljen. intet 
 

c: Monitoreringsudvalget 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ulrik og Karsten berettede at der var positive fremskridt, rapporteringen kunne blive bedre, UH ville få adgang til 
at kigge nærmere på rapporteringen. Der er sat 31 kameraer op i alle de store indendørs haller. Undtagen 
svømmehallen.  
 
d: Facilitetsudvalget 

Ved udgangen af året skal næstformandsposten i FAU besættes. SIG har indstillingsretten. Forskellige muligheder 
blev drøftet og UH ville genbesøge muligheden med Robert.  

 
5 Kommende SIG 

bestyrelsesmøder m.v.: 
 
Info. 
 
 
Beslutning  
 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 10 . Nov. 2021 kl. 18:00.  
 
Kommende events: 

 

6 Eventuelt 
info 

Intet under dette punkt : alle bedes indsende punkter til næste dagsorden senest den 1 november  

  


