
 
Referat til SIG bestyrelsesmøde  

Mandag den 29. august 2022 kl. 18:00 – 21:30 
Mødested: Klubrum 8+9 Kildeskovshallen 

 
Tilstede: Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Christian Toft (CT), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Ulrik Hesse (UH), 

Jesper Sørensen (JS), Hanne Leth (HL), Linda Gry (LG 
 
Afbud: Lisbet Elkær (LE, Thorkild Pedersen (TP), Hanne Leth (HL)  
 
Referent: Christian Toft 

 
# Punkt Ref. Emne (til info, til dialog eller til beslutning)  Ansvarlig 
1. Godkendels

e af referat 
001 Referat fra bestyrelsesmøde 22. juni 2022 

Morten genbesøger action fra sidste referat, og 
fremsender til fritid og forhører om det skal fremsendes 
til KB for at fremme projektet i budgetforhandlingerne.  
 

Beslut Christian 
 

2.   Formanden 
orienterer 

002 Sponsor Academy, se separat fremsendt mail. 
Kurser I sponsorsøgning, enighed om at det ikke skulle 
faciliteres via SIG. GK havde godt tag om disse tilbud til 
alle foreninger i kommunen.  
 

Dialog Morten 

2.a SIG´S 
holding til 
Hvordan 
skal 
udbygning 
af 
idrætsfacili
teter ske 

002a PPJ havde fremsendt ønske om drøftelse af indlæg til 
budget 2023-2024, er der idrætter der har meldt ønsker 
ind ? Mange klubber har de samme udfordringer. 
 
SIG vil gerne blande sig i det politiske budgetarbejde med 
at definere de overordnede retningslinjer, når der skal 
investeres i ny idrætsfaciliteter.  
 
LG – ønskede at punktet om SIG´s politikker udskudt til 
næste møde. 
 

  

2.c Stiftelse af  
Danske 
idrætsråds 
samvirker 
(DIS) 

 SIG´s Deltagelse i danske idrætsråds samvirker´s stiftende 
generalforsamling (DIS) organisationen varetager 
kommunernes idrætsråd, 
Formål at understøtte komunernes idrætsråd mm. 
Lørdag 24. september  
Morten rundsender mail fra UH 
 
 

Morten 
retter 
henven
delse 
om, 
positiv 
deltagel
se   

Morten 

3. a. Emner til 
drøftelse: 
 
 

003a 
 

Hjemmeside:  
• kunne godt tænke mig en opdatering af 

hjemmesiden – send gerne CV til Linda,  
 
 

Alle 
opdater
er deres 
egen 
profil  

Linda 

 b.  003b Klimaplan 2050: 
• På sidste FOU møde fik vi udleveret oplæg til 

kommunens klimaplan 2050  
 

SIG 
havde 
udfordri
ng med 

Hanne 



(LG) indmeldelse på surf&sub - Samkørsel ved stævner, 
reducere engangsvand, affaldssortering.  
og  

• inspirationskatalog til Bæredygtigt foreningsliv. 
 
Aftalte at vente med oplæg fra (HL) til næste møde eller 
når det forlægger fra FOU i endelig form. 
 

at 
fremme 
det for 
klubber
ne.  

 c. 003c Gentofte Mødes, 2. september – SIG’s rolle/deltagelse? 
På byens scene – fremtidens idrætsliv for unge kl. 14.00 
Det er vigtigt at vi forsvarer og fremmer foreningernes og 
vores medlemmers interesser i forbindelse med 
dialogmødet.  
Hvor er unges idræt på vej hen ? 
Hvor er modspillet til foreningskulturen ? 
(LE) og (PPJ) deltagerpå SIG´s vegne. 
 

Dialog Alle 

4. Kort nyt fra 
udvalgene 
 

004a 
004b 
004c 
004d 
 

Folkeoplysningsudvalget:  
PPJ – ikke noget nyt 
Klubrumspuljen:  
Deadline 1. sept næste møde  
Monitoreringsudvalget: 
UH har ikke modtaget indkaldelse fra KANO vedr. nyt 
møde.  
Facilitetsudvalget: næste møde 28. september 
JS svarer medlem (Martin rulle hockey) af 
facilitetsudvalget som ikke er enig i fordelingen fra FAU. 
Integrationsrådet: UH refererede fra 2 afholdte møder 
 
Grønt råd er indkaldt 3. november UH deltager for SIG 
 
Kalender save the date – skal opdateres - Morten 
Årshjul – bliver udarbejdet udkast af LG-TP.  
 
 

 
PPJ 
 
 
UH 
 
MSJ 
JS 
 
 
 
 
 
 
MSJ 
 

 

5. Kommende 
SIG møder 

 Bestyrelsesmøde  ? 
Onsdag den 12. oktober kl. 18.00 afholdes evt. i (SIFFEN) 
Lisbeth ok ?. 
Mandag den 5. december kl. 18.00 i GVI (jesper) 
Mandag den 16. januar kl. 18.00 i HIK (Morten) 
 

  
 

6 Eventuelt 005a Ordet er frit –  
 

  

      
29.08.2022 /Christian  


