
Referat af Bestyrelsesmøde i SIG den 10. november 2021  
Tilstede: Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Christian Toft (CT), Ulrik Hesse (UH), Jesper Sørensen (JS). 
Afbud: Hanne Leth (HL), Thorkild Pedersen (TP), Lisbet Elkær (LE), Linda Gry (LG) 
Referent: Morten  
 

# Punkt Diskussion/beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmødet den 11. oktober 2021 blev godkendt. Alle 

1a IDAN undersøgelse Peter Forsberg fra IDAN fremlagde og gennemgik, via Teams, hovedpunkter, resultater og konklusioner fra IDAN 
undersøgelsen og præsenterede rapporten. Til støtte for gennemgangen viste Peter en præsentation som 
fremhævede de enkelte punkter. 
Rapporten bygger på et bredt og repræsentativt svar deltagelse. 
Der er ikke rigtig noget ”nyt” eller overraskende i rapporten, den understøtter i stor udstrækning det som vi havde 
forventet nemlig at der er et stort behov for styrketræningsfaciliteter generelt, både for elite og bredde. 
Rapporten dokumenterer på glimrende vis behovet samt fordele ved at investere og opføre nye, flere og bedre 
styrketræningsfaciliteter. Rapporten danner således en meget stærk og brugbar dokumentation i forhold til den 
videre dialog med GK. En øget og bedre mulighed for styrketræning vil generelt gavne alle idrætsforeninger og 
samtidig understøtte mange af de initiativer og projekter som GK har iværksat. 
For en mere detaljeret gennemgang henvises til rapporten og den præsentation som Peter viste på mødet. 

IDAN, Karsten 

2 Formanden orienterer Karsten havde ikke haft nogen møder eller dialog med GK, så intet at berette. Karsten 
3 a. SIG 

medlemsforeninger. 
Hvor mange og hvordan 
får vi resten med? Og 
hvordan får vi dem til at 
engagere sig? 

Det blev kort diskuteret hvorledes vi bedre kunne komme i dialog med SIG’s medlemmer. De store klubber er 
repræsenteret i SIGs bestyrelse, men vi har en udfordring med alle øvrige foreninger. For at få deres 
opmærksomhed er SIG nødsaget til at være med synlig og udadvendt. Det blev foreslået at vi benyttede vores 
tilstedeværelse på Facilitetsudvalgsmøderne til at promovere SIG. Første gang kunne vi passende præsentere IDAN 
undersøgelsen. Det blev besluttet at det dog først kunne ske efter at undersøgelsen var blevet delt og diskuteret 
med GK.  

Per, alle 

 b. Facilitetsudvalget – 
Hvordan skal SIG 
fremover varetage 
medlemmernes 
interesser i FAU 

Dette emne gled naturligt ind i ovenstående og de to emner blev derfor diskuteret under et. Alle 

 c. Hvad er SIGs 
ambitioner om nye 
anlæg? 

Jeg kan simpelthen ikke huske om dette punkt blev udskudt grundet at Per gik tidligt grundet private årsager eller 
om det blev diskuteret. I sidste tilfælde er referentens hukommelse desværre glippet. 

Per 

4 Kort nyt fra udvalgene 
Folkeoplysningsudvalget 

Der havde ikke været møde i Folkeoplysningsudvalget siden sidste bestyrelsesmøde. De respektive 
udvalgsmedlemmer 



Klubrumspuljen. 
Monitoreringsudvalget 
 

Klubrumspuljen har haft et større tilbagefald af ikke-udnyttede tidligere godkendte midler. Dette betyder at der til 
december udlodningen er flere penge end de normale kr. 500.000.  
Monitoreringsudvalget står lidt i stampe. Ulrik kæmper med GK om at få adgang til systemet og dets data. Der har 
været lidt uklarheder i kommunikationen mellem GK og Ulrik, hvilket betyder at Ulrik ikke, som lovet, har fået 
adgang til at teste og gennemgå de foreløbige dataindsamlinger. 
 

5 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder 

Næste møde blev aftalt til onsdag den 8. december til afholdelse i HIK, Hartmannsvej 37 Alle 

6 Eventuelt Der blev ikke bragt noget op under eventuelt. 
 

Alle 

        06.12.2021 / Morten Samsøe Jacobsen 


