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1. Idræt 

Endnu et år er gået med idræt på alle niveauer, der har været dyrket idræt på vandet, isen, 
græsset, sandet, vejene, løbestierne, hallerne i skolernes gymnastiksale, ridehallerne. Det er ble-
vet til medaljer til DM, NM og EM. Men det er også blevet til idræt sammen med ældresagen, 
der er afholdt stævner med kommunens skoler og ikke mindst så bliver der dyrket af kommu-
nens borgere bare for at have det sjovt og dyrke motion. 
 
Sidste år gik SIG prisen til Jacob Wienecke, der har startet et hold for børn med særlige udfor-
dringer. SISU Superstars hedder holdet, og træneren er helt specielt. Jacob har kombineret sin 
viden fra sit arbejde med idræt (Københavns Universitet) med sin fritidsaktivitet, og det har givet 
muligheden for børn, der ellers ikke ofte får chancen for at dyrke idræt på lige fod med ”nor-
male” børn. Jacob har udviklet holdet fra at træne lørdag morgen, til at blive en aktiv del af 
basketmiljøet i SISU, og belønningen for holdet har været deres første kampe, hvor holdet deltog 
i en turnering for børn med særlige behov.  
 
Jacob sagde i sin takketale, sidste år da han modtog prisen, at det handlede om nærvær, og han 
møder da også hver eneste af spillerne med et high five, når de kommer til træning. SISU Super-
stars er noget vi alle kan lære af. 
 
Foto: Gentofte Svømmeklub holdt åbent hus med en masse forskellige aktiviteter for d. 13. de-
cember 2019. 

 
 
Intet sportsår uden et flot jubilæum, i år havde Gentofte Svømmeklub 60-års jubilæum. Som 
nogle af kommunens ældre borgere måske kan erindre, så startede Gentofte Svømmeklub med 
at svømme om sommeren i Charlottenlund Badeanstalt og om vinteren i Østerbro Svømmehal. 
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Efter 10 år rykkede svømmeklubben ind i de lokaler, hvor de har været siden, nemlig den top-
moderne og meget smukke Kildeskovshallen. Der har klubben holdt til siden. Klubben (og resten 
af borgerne i Gentofte Kommune) håber naturligvis på, at næste gang klubben har jubilæum, så 
står der en ny svømmehal, hvor klubben også har timer til vandaktiviteter. 
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2. Samarbejde med kommunen 

En central del af SIGs virke er i samarbejdet med kommunen. SIG er rigt repræsenteret i udvalg 
og er med til at indstille medlemmer til arbejdsgrupper. SIG er fx med til at udpege formand og 
næstformand til facilitetsudvalget, har tre medlemmer i folkeoplysningsudvalget sidder med i 
det grønne udvalg, integrationsudvalget med meget mere. 
 
Folkeoplysningsudvalget (FOU) er, sammen Kultur- og Fritidsudvalget (KUF), det udvalg i kom-
munen bortset fra kommunalbestyrelsen, der tager de fleste beslutninger, der vedrører idræts-
livet i Gentofte Kommune. Vi er derfor glade for, at vi er godt repræsenteret i FOU samt at vi 
årligt afholder møder med KUF. Særligt to ting har været på tapetet i år. Nemlig det nye tiltag 
fra kommunen, der skal være med til at sikre en optimeret brug af lokalerne, eller sagt med 
andre ord, der bliver snarest etableret overvågning af kommunens haller. Overvågningen har 
været testet på Maglegård og i Byens Hus. Vi er enige om, at der er blandede følelser, hvad angår 
overvågning af klubbernes brug af hallerne. Fx er det Gentofte Kommunes politik, at der altid 
skal være svømmebaner åbne i både 50 m og 25 m bassin, uafhængigt af om borgerne bruger 
faciliteterne eller ej. Her kan man frygte, at hvis ikke klubberne har en meget stor udnyttelse, så 
kan vi miste tid, hvor vi ikke på samme måde har mulighed for at få mere tid, hvis det samme 
gælder for borgerne. 
 
Det er derfor rigtigt godt for idrætslivet, at SIG er inviteret med til at være en del af en arbejds-
gruppe, der skal arbejde med at bruge de tal, der bliver hentet ind fra overvågningen. Vi håber 
meget, at det dels kan medføre en endnu bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen, men 
også at vi måske bliver bedre til at bruge hallerne rigtigt. Her tænker vi på kommune, idrætsfor-
eninger, skoler, GFO, børnehaver, borgere – der selv booker lokaler, og gæster udefra. Måske 
tiderne skal være mere dynamiske og ikke så statiske? 
 
Ovenstående er også et godt eksempel på det andet store diskussionspunkt, der er blevet be-
handlet, og stadig bliver behandlet i FOU – nemlig demokrati i sporten, FOU kalder det demo-
krati i medlemsforeninger, vi i SIG synes måske snarere, at demokrati er for vigtigt, til at det kan 
blive begrænset til foreningerne. Vi mener, at demokrati skal være på tværs af kommune og 
frivillige foreninger, og ikke blot foreningerne alene. Fx er de ofte brugte nedsatte arbejdsgrup-
per, hvor alle bliver indkaldt og hvor forvaltningen derefter træffer en beslutning, hverken særlig 
demokratiske eller gennemsigtige. Hvorimod opgaveudvalgene, kommunen meget gerne ned-
sætter, er et strålende eksempel på, at borgere, foreninger og interesser kan arbejde på tværs. 
 
Vi har i 2019 kun afholdt et møde med Kultur- og fritidsudvalget. At det er et godt forum at dis-
kutere sport, idræt og foreningsliv er dog uomtvisteligt. Her er mulighed for, at vi kan vende 
ting, hvor både politikere, embedsmænd og SIG kan tale frit – selv om tiden er begrænset. Det 
er selvfølgelig ekstremt pinligt for idrætten, at Ordruphallen stod gabende tom i de tre timer 
KUF var til stede. 
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2.1 Team Danmark udvalget 

Gentofte Kommune nedsatte et Team Danmark udvalg, første gang kommunen blev udvalgt til 
at være Team Danmark Elitekommune. SIG har i hele forløbet været repræsenteret i udvalget, 
som i udgangspunktet mødes et par gange om året. Det har dog været sløjt med møderne. Til 
gengæld har kommunen udbudt kurser bl.a. om ernæring. 
 
Som sidste og forrige år, vil jeg her påpeget, at det vil nok være på sin plads, at kommunen næste 
år prioriterer at få samlet udvalget et par gange. 

2.2 Talentudvalget 

Vanen tro har vi måttet sige nej til egnede kandidater, og allerede nu kan vi sige, at det gør vi 
også i år. Vi har hvert år som udgangspunkt skulle finde de 12 bedst egnede kandidater til at 
deltage i kommunens eliteordning. Dog med det forbehold, at der skal være spredning over for-
skellige idrætter. Det betyder, at vi må sige nej til oplagte kandidater – desværre.  
 
Det vækker dog stor glæde i udvalget, når vi får gode tilbagemeldinger fra atleterne, at de har 
været glade for kommunens tilbud, og de sportsligt klarer sig flot. I år er det svært ikke at notere 
sig, at to ud af de ti unge atleter, der blev indstillet til DIFs og Politikens Årets Fund, var fra 
Gentofte Kommune, og at de begge har været en del af kommunens talentprojekt. Et stort til 
lykke til Sofia Bisgaard og ikke mindst Holger Rune der blev årets fund i dansk idræt. 
 
Udvalget træder sammen, når det nødvendigt, dvs. primært i starten af året, hvor vi skal tage 
stilling til, hvem der skal med i kommunens eliteordning, og så endvidere når der kommer an-
søgninger til elitepuljen. Vi får mange gode ansøgninger om at støtte talentmiljøerne. Mange 
ansøgninger får tilsagn enten om det fulde beløb eller en stor del, af hvad klubberne søger om. 
 

2.3 Klubrumspuljen 

Her kan klubberne kan søge tilskud (70 %) til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklub-
bers anlæg. I klubrumspuljen sidder tre personer fra SIG, og to fra kommunen.  
 
Man søger via fritid@gentofte.dk – her kan man blive oplyst for reglerne for ansøgning, ex. Er 
der regler for, at man vedlægger mindst to tilbud til ansøgningen, hvis man søger om mere end 
kr. 50.000 i støtte.  
 
Der uddeles 500.000 kr. 4 gange årligt. I alt 2 mio. kr. 
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I klubrumspuljen giver vi tilskud til stort og småt, f.eks. fodboldmål, opvaskemaskiner, atletik-
redskaber, fittnesredskaber, lys på ridebane, hockeymål, måtter til øvelser, skydetræningsud-
styr, billiardbord ( brugt) , spejle til gymnastikhal og meget, meget mere.  
 
Modtagere af Klubrumspuljen 2019: Gentofte Hockey Klub, Hellerup Sejlklub, Gentofte Tennis-
klub, GVI, Gentofte Kunstskøjterløberforening, LG Gymnastik, Tattersall Ponyrideklub, Gentofte 
Fodboldakademi, Gentofte Billardklub, B1903, Jægersborg Boldklub, Syv klubber i Hellerup 
Havn, Gentofte Dartklub, Gentofte Rideklub, Skovshoved Vandskiklub, GVI Håndbold, Hellerup 
Sejlklub, Gentofte Tennisklub, Gentofte Badmintonklub, GIK Atletik, Modne Motionister, Skovs-
hoved Roklub, Gentofte Hockeyklub, Copenhagen Cheerleaders, Sportsrideklubben, Tre inden-
dørsklubber i Kildeskovshallen. Det er altså en imponerende liste, der jo også udtrykker, at der 
både er mange gode ideer til at forbedrer og nyskabe idrætsfaciliteter i kommunen. 
 
Mange, mange klubber har modtaget bevillinger til forskelligt, der betyder noget for den enkelte 
klub. Vi i klubrumsudvalget ville ønske vi havde lidt mere at gøre godt med, da vi ikke har penge 
nok til alle ansøgninger. 

2.4 Integrationsrådet 

SIGs medlem fra sidste år er desværre ikke med i integrationsudvalget mere. Vi leder derfor efter 
et nyt medlem, der kan repræsentere SiG.  

Husk at der på kommunens hjemmeside kan hentes information for foreninger, der vil kende 
mere til den hjælp og vejledning, kommunen og Frivilligcenteret kan tilbyde: et fritidspas fra 
kommunen, Fritidspuljen fra Dansk flygtningehjælp, DGIs pulje osv.: 

 https://fritidspuljen.flygtning.dk/ 
 https://www.dgi.dk/om/samarbejd-med-dgi/projekter/inklusion/sociooekonomisk-ud-

satte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle 

2.5 Folkeoplysningsudvalget 

2.5.1 Medlemmer 

 Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er valgt for en periode af 4 år (2018 – 2021) og vi 
(SIG) er repræsenteret ved 3 medlemmer som alle er forankret i det frivillige foreningsar-
bejde, som er grundstammen i vores Idrætsforeninger. 

 BUS, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er repræsenteret ved 3 medlemmer. 
 Folkeoplysningsudvalgene AOF- og FOF-Gentofte, FOF-København er hver især repræsen-

teret med et medlem. 
 Handicapkredsen ved DH-Gentofte er ligeledes repræsenteret med et medlem. 
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 Formand, næstformand for udvalget og et menigt medlem er repræsenteret ved 3 kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer. 

 Herudover Ældresagen og fritidschefen Stig Eiberg som tilforordnede. 

2.5.2 Overordnet målsætning for vores arbejde med den frivillige idræt 

Målsætningen kan formuleres på mange måder, men Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte 
Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspi-
rerer og udfordrer den enkelte til et aktivt fritidsliv. Det er her vi mødes med andre og skaber 
fællesskaber. Forpligtende samvær og gerne glæden ved at kunne bidrage til fællesskabet. Dette 
foregår i bl.a. idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger og organiserer.  
 
Noget af det allervigtigste for vores foreningsliv er, at det er baseret på stor interesse, forplig-
tende samvær og glæden ved at kunne bidrage til fællesskabet og opleve glæden ved at gøre 
noget for andre. 
 
Det er vores opfattelse at netop dette falmer noget ude i vores foreninger og det måske er no-
get, vi bør fokusere på i den næste tid.  
 
Hvad sker der ude i vores foreninger? Er det medborgerskabet og dermed for samfundets fun-
damentale demokratiske principper, der er under opløsning og ikke skaber plads for alle ung 
gammel, aktiv mindre aktiv. 
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde: § 14. 
”Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse 
og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at 
styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget 
liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.” 

2.6 Muligheder for udvikling – Gentofte Kommunes puljer op 
kultur- og fritidsområdet 

Klubarbejdet er underlagt en hel del forpligter, men også muligheder for udvikling på den en 
eller anden måde alt efter foreningerne egne ønsker og målsætninger. Hertil stilles 2 puljer til 
rådighed som administreres af Folkeoplysningsudvalget. Gentofte Kommune ønsker at støtte 
udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organiseringsformer eller projekter der kan 
søges med dette formål.  
 
I 2019 er det blevet besluttet at sammenlægge puljerne ” Udviklingspuljen for idræt og motion” 
og ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” til én pulje; ”Udviklingspuljen for Idræt, fritid 
og folkeoplysning”. De to puljer havde oprindelig en størrelse på hhv. kr. 166.000 og kr. 100.00. 
Den nye sammenlagte pulje har en størrelse på i alt kr. 169.000. Den overskydende del af de 
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oprindelige midler, kr. 100.000 er blevet omfordelt med kr. 50.000 til ”Eliteidrætspuljen” og kr. 
50.000 til ”Eventpuljen” således at begge puljer fremover har en størrelse på kr. 150.000 hver 
 

2.6.1 Eliteidrætspuljen 

 
Eliteidrætspuljen blev helt opbrugt i 2019. Flere ansøgere har fået bevilget mindre end ønsket 
for at fordele penge til så mange eliteidrætsudøvere som muligt. 
 
Der blev i 2019 ydet støtte til eliteidrætsudøvere fra følgende klubber: Hellerup Fægteklub, Co-
penhagen Towers, Gentofte Rulleskøjteklub, Kongelig Dansk Yachtklub, JB Futsal Gentofte, HIK 
Tennis, Gentofte Curling Club (Mix hold), Gentofte Kunstskøjteklub (Special Olympics),  
 
I 2018 blev der tildelt støtte til: Gentofte Rulleskøjteklub, Copenhagen Towers, Gentofte Curling 
Club, Gentofte Volley, JB Futsal, Gentofte Fægteklub 
 

2.6.2 Eventpuljen 

 
Eventpuljen blev helt opbrugt i 2019 hvor der blev tildelt støtte til følgende events: Gentofte 
Idræts Klub – Atletik – Skole OL, SISU og Børnebasketfonden til NBA Junior League, HIK Pigefod-
bold Klub, Rulleskøjteklubben Women European Cup, Gentofte Løbeklub – Gentofteløbet, Han-
delstandsforeningen - Tour de Charlottenlund, Gentofte Volley – Danmarks største kidsvolley-
stævne. 
 

2.6.3 Oversigt over puljer 

 Eventpuljen, kr. 100.000 årligt 
 Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning, kr. 169.000 (max. kr. 30.000 per pro-

jekt) 
 Eliteidrætspuljen, kr. 100.000 
 Pulje til talentudviklingsmiljøer, kr. 120.000 
 Børnekulturpuljen (max. 50% af udgifter, ingen støtte til driftsudgifter) 
 Ungepuljen ( projekter, der skabes af, for og med unge i Gentofte Kommune, ingen støtte 

til driftsudgifter) 
 Kulturpuljen (kulturelle arrangementer eller en kulturel aktivitet i Gentofte Kommune) 
 Klubrumspuljen, kr. 2 mio.årligt (max. kr. 500.000 per ansøgning) 
 Spejderrumspuljen, kr. 250.000 årligt 
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3. Det Blå Gentofte  

SIG-beretningen vedrørende ”Det Blå Gentofte” tager i år udgangspunkt i beskrivelse af nogle 
udvalgte emner om eksisterende og nye tilbud til foreninger og selvorganiserede i Gentofte 
Kommune. Beretningen vil beskæftige sig med renoveringer og planlægning af tiltag på søsports-
området.  

Tidligere har beretningen givet spalteplads til søsportsklubbers bestyrelser, hvor de kunne give 
deres vurdering af status og situationen i netop deres forening. I år har jeg valgt at fokusere som 
beskrevet. 

Kystvejen i Gentofte kommune, strækningen fra Charlottenlund Strandpark til Bellevue Strand-
park, har i en årrække været under renovering. Nu er der udsigt til en snarlig færdiggørelse, 
forventet primo april 2020. Seneste nyt er, at renoveringen er flere uger foran tidsplanen. Tra-
fikken bliver i fremtiden begrænset til ét kørespor i begge retninger. Samtidig bliver promena-
den færdiggjort, så den bliver gennemgående med cykelsti, fortov og aktivitetsbånd til motioni-
ster til fods og på små hjul. Herefter vil der være etableret en sammenhængende flere kilometer 
lang kystnær promenade, der frit kan benyttes af alle, foreninger og selvorganiserede, motioni-
ster og gående, der blot ønsker nyde denne enestående perle i vores kommune. Tak til Gentofte 
Kommune for projektet, som allerede bliver flittigt benyttet.  

Distancesvømmere eller havsvømmere har nu deres egen afmærkede svømmebane kystnært 
langs Kystvejens stensætning mellem Charlottenlund Søbad og Skovshoved Havn syd. Havnead-
ministration sørger for udlægning af gule afmærkningsbøjer, der ligger med ca. 50 meters mel-
lemrum på hele strækningen.  Det kystnære svømmeareal vil være afmærket i perioden fra 1. 
april til ultimo oktober. Dog kan perioden påvirkes af vejrforholdene ved udlægning og hjemtag-
ning af afmærkningen.  

Der foregår i øjeblikket en dialog mellem kommunens fritidsafdeling, havneadministrationen, 
Klubforum i Skovshoved og Havneudvalget i Hellerup vedrørende kystnær sikkerhed på og i van-
det. I takt med at fritidsfaciliteterne langs kysten bliver udbygget, medfører det en betydeligt 
øget trafik på og i vandet. Der arbejdes målrettet for at øge sikkerheden og derved forsøge at 
forhindre ulykker på og i vandet. 

Ved Hellerup Strand er den eksisterende badebro blevet forlænget, så brohovedet nu igen er 
omgivet af vand. Den nye badebro er i dag 80 meter lang. Der arbejdes for tiden på at gøre 
badebroens funktion handicapvenlig, idet der arbejdes på at etablere en særlig adgang for gang-
besværede fra brodækket og ned i vandet.  

Opmærksomheden henledes på Skovshoved Badebrolaug, hjemmehørende med egen badebro 
i Skovshoved havns sydlige ende. Foreningen har etableret Skovshoved Sogns Saunalaug, der 
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har etableret og opstillet en saunavogn tæt på laugets omklædningshuse på P pladsen i Skovs-
hoved havns sydlige. Info om lauget og dets nye tiltag findes delvis på klubbens hjemmeside og 
på Facebook: https://www.facebook.com/skoveshovedsognsaunalaug/ 

Foto: Vintersejlads ud for Hellerup Havn 

 

Hellerup Strandpark har nu fået vedtaget sin egen bevarende lokalplan (369). Dermed må det 
formodes, at spørgsmålet om, hvorvidt strandparken igen ville blive forsøgt fredet, må være 
lukket.  
 
Med kommunalbestyrelsens vedtagelse og offentliggørelsen af lokalplan 369 den 29. november 
2019 er der nu fastlagt rammer, hvorefter foreningernes virke i området fortsat kan gennemfø-
res, ligesom rammerne for den nuværende og fremtidige bygningsmasse er fastlagt. Her bør i 
særdeleshed beskrives, hvorledes der er fastsat ydre rammer for flere udbygninger i Palladium-
komplekset, i særdeleshed rammer for nybygning hos Hellerup Roklub samt etablering af en helt 
ny bygning i Palladium syd, med plads til betydeligt bedre forhold til Hellerup Fægteklub og 
bedre depotplads til Hellerup Sejlklub. Desuden etableres en ny gymnastiksal og et helt nyt mo-
tionscenter til anvendelse af alle foreningsmedlemmer i strandparken.  Etablering af de indre 
rammer forhandles der om for tiden mellem Gentofte Kommune og de involverede foreninger. 
 
Endelig henledes opmærksomheden på et nyt tiltag med vintersvømningskonkurrence. Forenin-
gen Skovshoved Havbad, der benytter det meget iøjnefaldende saunahus i Skovshoved nord, 
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har i samarbejde med Ice Swimming Copenhagen arrangeret Danmarks anden vintersvømnings-
konkurrence. Arrangementet finder sted søndag den 22. marts i Skovshoved Havn. Det er oplyst, 
at arrangementet er tænkt som en tilbagevendende begivenhed. Læs mere på: 
http://www.skovshovedhavbad.dk/iceswimming. 
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4. Afslutningsvis 

Der skal naturligvis sluttes af med en stor tak til de ansatte på rådhuset og rundt omkring alle de 
steder, hvor der dyrkes idræt. Takken for at holde borgerne beskæftiget med idræt skal selvføl-
gelig også rettes til alle de frivillige kræfter.  
 
Helt personligt er det min sidste formandsberetning som formand for SIG. Det har været en stor 
oplevelse at være med i al den idræt, der er i Gentofte Kommune. Det er måske næsten lidt 
ærgerligt, at klubberne ikke er pålagt at være med i SIG, eller at de ikke bliver pålagt at sidde for 
enden af fx indendørsudvalget, hvis det gik på skift, eller at man som klub (afhængig af størrelse, 
selvfølgelig) skulle være repræsenteret i opgaveudvalg, kommunale arbejdsgrupper, vil man få 
meget bedre indblik i al den fantastiske idræt, der er i kommunen – jeg tror, at et øget kendskab 
ville styrke alle elementer af idrætten, fra udøveren til generalforsamlingen og fra kagebageren 
til fysioterapeuten. Min opfordring til kommunen på dagen, hvor mit formandskab løber ud, skal 
derfor være, at kommunen også skal nytænke idræt og klubber, både når processen fastlægges 
såvel som når idrætten udføres. 
 
  


