
 Referat SIG bestyrelsesmøde  
Mandag den 5. december 2022 kl. 18:00 – 21:30 i GVI 

Tilstede: Morten Samsøe Jacobsen (MSJ), Christian Toft (CT), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Ulrik Hesse (UH), 
Lisbet Elkær (LE). Linda Gry (LG), 

Afbud: Thorkild Pedersen (TP), Hanne Leth (HL), Jesper Sørensen (JS),  
 

# 
 

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

1. Godkendelse 
af referat 

001 Referat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2022, MSJ 
gennemgik referatet som blev godkendt.  

Beslut  

2.   Formanden 
orienterer 

002 Foreninger vs skoler. 
• Jesper dialog med fritid om unges spontane og 

ikke organiseret brug faciliteter som har vist sig 
kan være problem for forenings aktiviteter.  

Punktet blev udskudt til næste møde 
 

Dialog Jesper 

3. a. Emner til 
drøftelse. 

003a 
 

Budgetaftale 2023-2024. 
Nyt vedr. opfølgning, der er ikke kommet yderligere 
information?  
Der ønskes fra GK´s side nedsat opgaveudvalg som kan 
udvikle ønskerne til benyttelse af arealerne ved Gentofte 
sportspark. De gode erfaringer med det opgaveudvalg, 
som prioriterede investeringerne i Gentofte Sportspark, 
kan der bygges videre på. Det skal ske ved, at et nyt 
borgerinddragende initiativ fx et opgaveudvalg eller en 
anden form for borgerinddragende proces kommer med 
anbefalinger for en kommende udbygning af Gentofte 
Sportspark og andre idrætsanlæg rundt om i kommunen. 
Det gælder både prioriteringer af rækkefølge, valg af 
idrætsgrene og kommende placeringer.”  
Fritid er i øjeblikket ved at forberede den proces og 
forventer at foreningerne får mulighed for at deltage i 
udvalget. Processen forventes at køre i hele 2023.Men 
SIG kan gentage at.. 
 
Det er med undren og skuffelse konstateret at SIG´s 
betydelige arbejde og økonomiske dispositioner vedr. 
IDAN undersøgelse om nye styrketræning faciliteter ikke 
har medført at emnet Styrketræning er prioriteret i GK 
budget for årene 2023/24. Den samlede 
kommunalbestyrelse har ikke som ønsket af SIG 
prioriteret emnet. 
 
 

Dialog alle 

 b.  
orientering 

003b Administrativt bøvl i foreningslivet. 
• UH har haft dialog med fritid, om det øgede  pres 

på de frivilliges tid hver gang der blev udviklet 
nye systemer som foreninger skulle benytte til 
bookninger, indberetninger, adgangskontrol, 
oplysninger og dokumentation.   

• LE påpegede vigtigheden af at de ”små” klubber 
også blev hørt.  
 

dialog Ulrik 

 c. 003c Henvendelse fra Assembling Woting beslutning Morten 



Assembly Voting vil gerne byde på en mulighed for at 
fortsætte med at bruge valgsoftware til eventuelle 
kommende valg. Der var en god drøftelse omkring virtuel 
vs. Fysisk fremmøde til GF/repræsentantskabsmødet. Der 
var enighed om at det var op til de enkelte 
medlemsforeninger om de ville fortsætte benyttelsen.  
 

 d 003d Forestående repræsentantskabsmøde. 
• Forberedelser,  

LE forestår regnskabet, alle bidrager til årsberetningen. 
Regnskab - LE 
Det blå (klor) – CT 
Det blå (hav) - TP 
Det grønne - JS 
Klubrumspulje – LG 
Integrationsudvalg, grønt råd, talentudvalg, Teamdk – UH 
Folkeoplysningsudvalg – HL 
Facilitetsudvalg – JS/MSJ 
 
Alle bedes informere om de ønsker genvalg til rep. Møde 
inden næste BS.  
TP - ønsker ikke genvalg,  
 
Rep. Møde mandag den 27. feb kl. 19.00 i HIK – 2023, UH 
undersøger om RM kan være dirigent.  
Annonce i Villabyerne – UH, Snarest med frist fredag den 
7. jan – 2023. 
Vedtægter §10 ønskes ændret til ”mellem 5-10” UH 
spørger RM.  
Indkaldelse skal udsendes mandag den 16. feb – 2023 
Endelig indkaldelse samt regnskab, udsendes senest den 
20. feb – 2023. 
Bestyrelsen ønskede at der efter rep. mødet blev 
udarbejdet procedure for A & B godkendelse af større 
betalinger.  
Evt. dato for ekstraordinært rep. møde 13. marts. Som 
skal varsles i forbindelse med indkaldelse til ordinært rep. 
møde.  

 

Deadline 
for 
indlevering 
af 
materiale: 
9. januar  

 

 e 003e Hjemmesiden 
• JS / MSJ mangler at indlevere materiale 

 

  

 f 003f Gentofte mødes 2023. 
• Per har anmodet om at sætte emnet på 

dagsorden, idet han ønsker en dialog om hvorvidt 
SIG skal deltage i Gentofte Mødes 2023. PPJ 
ønskede at vi fremlagde vores ønsker i 
forbindelse med årets Gentofte mødes.   

• Per har udarbejdet følgende korte ref. fra sidste 
års møde med sporten som emne: 

Fredag d. 2. sep. 2022 var der ”Gentofte Mødes” i 
Byens Hus 15:00–20:00Og 14:00–15:45 var der 
debat med emnet Fremtidens idrætsliv for unge. 
Kommunen havde inviteret alle idrætsklubber og 
specifikt 80-100 gymnasieelever til at deltage. 

Dialog Per 



Debatten startede med indlæg fra 4 gymnasielever, 
der hver delte deres personlige historie som aktiv 
indenfor gymnastik, basketball, sejlsport og som 
uorganiseret. 
Det overordnede i deres historier er, at de sætter 
stor pris på deres organiserede idræt og ønsker at 
kunne fortsætte med idræt selv om de går i 
gymnasiet. Træning 4 gange om ugen er for meget 
og derfor holder mange op i gymnasieårene. 
Træning færre gange om ugen var et stort ønske fra 
alle. Den uorganiserede klarede det med klippekort 
til sin balletundervisning. 
Efterfølgende debat i salen, hvor ordføreren 
afprøvede muligheder med klippekort til en bred vifte 
af idrætter. Den løsning fik ikke opbakning og som 
debatten skred frem stod det klart: 

- Foreningslivet er klart at foretrække, da det 
bygger på fællesskab og det at have det 
sjovt. 
 

- Der blev kraftigt efterlyst gode faciliteter, når 
man ikke er aktiv med sin sport. Cafe el. lign. 
som på skoler. 

 
- 4 gange træning ønskes byttet ud med 2 

gange om ugen og så måske komme tilbage 
til 4 gange når 3. g er afsluttet. Den 
uorganiserede kunne godt blive fristet til 2 
gange træning om ugen, for derved at kunne 
starte på sin gymnastik igen. 

 
- Ønske om især styrketræning blev 

fremhævet igen og igen. Hvis der er 
styrketræningsfacilitet i forbindelse med sin 
sport, vil det være med til at gøre det særligt 
attraktivt og motiverende at fortsætte i 
klubregi. 

 
- De unge kender styrketræningssteder som 

Sats, Fitness World m.fl. men ingen havde 
særlige ønsker om at benytte disse. Det er en 
nødløsning, fordi man føler sig fremmedgjort, 
selvom de andre udøvere er søde og gerne 
vil hjælpe. Det blev fremhævet, at det ikke er 
her, man skaber eller oplever fællesskaber 

 
Der var meget få klubber repræsenteret, men 
alligevel var der en klub, der kunne bekræfte, at de 
havde dannet hold der kun træner en gang om ugen 
og en anden klub kunne fortælle, at de arbejdede 
mod at tilbyde tilsvarende. Et par unge i salen kunne 
bekræfte, at de nød godt af denne mulighed og var 
meget glade for ordningen. 

• (Bemærk punkt 3 C i referat fra 12. okt. 2022) 
4. Kort nyt fra 

udvalgene 
 

004a 
004b 
004c 

Folkeoplysningsudvalget:  aflyste seneste møde 
Klubrumspuljen: ej indkaldt endnu 

Dialog  



004d 
 

Monitoreringsudvalget: intet – afventer melding fra 
Lyngby kommune vedr. lån af medarbejder, systemet 
forventes oppe at køre i marts.  
Facilitetsudvalget:  
Rammer for tildeling af No-show fee i overensstemmelse 
med takts blad. 
Brugeradfærd og brandhensyn 
Information vedr. varme/El situationen vinteren over 
Det nye rengøringsselskab i Kildeskovshallen er startet pr. 
1. november.  
Status på vedligeholdelsesarbejder og planlagte 
faciliteter. 
 

5. Kommende 
SIG møder 

 Bestyrelsesmøde  
• Næste bestyrelsesmøde den 9. jan kl. 18:30 -  

2023 hos HIK, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup 
 

Tidligere 
beslutning 

Alle 
 

6 Eventuelt 005a Ordet er frit 
• Thorkild vil meddele han ikke modtager genvalg 

til Sig bestyrelsen på Repræsentantskabsmøde 
forår 2023 

• Sammenslutningen af idrætsråd, MSJ fremlagde 
status og ønskede at vi genovervejede om vi 
kunne få ”value for money” af at blive medlem. 
Beslutningen skulle tages i forbindelse 
førstkommende bestyrelsesmøde.  

• MSJ har været i kontakt med producent (JS 
Danmark) af trykt og online brochure ”no cure, 
no pay” som kunne tilbydes SIG som info 
materiale. For hvad SIG står for og 
repræsenterer. MSJ undersøger nærmere 
omkring økonomien.  

 

  

05.12.2022 /Christian  


