Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe / FIG
Beretning 2007
1.

Kort om året 2007
Arbejdet i FIG har i det forløbne år været præget af arbejdet med beskrivelsen af
ønskerne til den nye multi-anvendelige hal i Gyngemose Parken i Mørkhøj og
arbejdet med forberedelserne til sektorplanen for idræt – Gladsaxe Kommunes
Fritids- og Idrætspolitik..
Vi er glade for det gode samarbejde og kommunikation, der i det forløbne år har
været med forvaltningen og politikkerne i Folkeoplysningsudvalget / FOU.
Desværre er der lidt langt til Fritids- og Idrætsudvalget / FIU, men vi har da
lejlighed til at træffe medlemmer af dette udvalg i forbindelse med FOU arbejdet.
Forvaltningen har i det forløbne år været hårdt spændt for med rapporten om
Gyngemoseprojektet og med planen for Idræt og Fritid. Vi er i FIG glade for at
have været inddraget i arbejdet og vil gerne lykønske forvaltningens medarbejdere
med det flotte arbejde.
Det har i flere år stået højt på FIG’s budgetudtalelse, at det beløb, der er afsat til
støtte til dækning af omkostningerne til trænere og instruktører, burde forhøjes.
Vores bønner er blevet hørt, og for budgetåret 2008 er rammen øget med kr.
500.000, der har betydet, at vi har kunne hæve den maksimale dækningsprocent
fra ca. 35% til 40%. Tak til Byrådet for støtten. Vi håber, at det er starten på en
årlig justering af tislkuddene til idrætten, så tilskuddene fremover i højere grad
afspejler realiteterne i idrætsforeningerne.
Også i FIG’s sekretariat har det været et aktivt år. I tillæg til bestyrelsesmøder er
der deltagelse i møder i brugerbestyrelserne og opgaver i tilknytning med de
ovenfor omtalte rapporter.
FIG bestyrelse har i årets løb diskuteret arbejdsformen og opgavefordelingen og
stiller derfor forslag om vedtægtsændringer, der giver mulighed for at udvide
bestyrelsen.. Vi vil derudover tilstræbe i højere grad at inddrage suppleanterne i
bestyrelsens arbejde. Dette skal også ses i lyset af, at der vil skulle ske et
generationsskifte i bestyrelsen inden for den næste 4 års periode.
Der skal her lyde en tak til Nordea, for blandt andet idrætspriserne til indendørsog udendørsidrætten og lederprisen. En tak til Gladsaxe Bladet for blandt andet
støtte til FIG Legatet og til Bagsværd-Søborg Bladet for blandt andet støtte til
FIG’s talentpris.
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At der er god gang og et højt aktivitetsniveau i idrætten i Gladsaxe fik vi syn for
ved den årlige Idrætsmodtagelse, hvor borgmesteren og byrådet havde inviteret
ikke færre end 130 idrætsudøvere, der var rykket op i deres idræt, havde vundet
medaljer ved DM, NM, EM og VM eller deltaget ved international mesterskaber.
Ved denne lejlighed fik
• Preben Jakobsen, Bagsværd Vægtløftnings Klub prisen som Årets
Idrætsleder
• Anne Lolk, Gladsaxe Kano- og Kajakklub og Henriette Engel, Kajak og
Kano Klubben 361 prisen som Årets Idrætsudøver
I årets løb har følgende fået tildelt erkendelse for deres arbejde med og for
idrætten:
•
•
•
•

2.

Du gør en forskel prisen, som er udsat af DIF, blev givet til Davood
Banissi fra MANMA.
Nordeas idrætspriser er uddelt til GIF Svøm Eliteholdet og Gladsaxe
Softball Klub juniorhold
Nordeas lederpris gik til Leif Petersen,, Nybro Furå Kano- og Kajak Klub
FIG’s Talent Pris gik til Markus Hansen, Bagsværd Vægtløftnings Klub

Medlemsudvikling
Antallet af medlemsforeninger i FIG er ved udgangen af 2007 på 95 foreninger.
Det er en ændring på en forening i forhold til udgangen af 2006.
Vi vil byde velkommen til:
• CANON
Men siger farvel til:
• DR Radio
• Gladsaxe Lacrosse
Antallet af medlemmer i foreningerne var ved udgangen af 2007 på 8360 personer
i aldersklassen over 25 år og 8186 personer i aldersklassen op til 25 år.
Der er en stigning på i alt et par hundrede personer..

3. Gladsaxe Games
Tanken var, at efter vi i 2004 havde afholdt Gladsaxe Games for første gang, at
ideen skule bæres videre af en af de andre venskabsbyer. Det viste sig, at ingen
havde lyst til dette, men da bestyrelsen synes, at ideen var god, søgte vi igen
kommunen om penge til at afholde legene i 2007.
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Vi fik pengene, og der kom omkring 400 deltagere fra 10 venskabsbyer, så med
de danske deltagere var der omkring 750 unge idrætsfolk med. De fik alle nogle
festlige dage med nogle gode oplevelser, både idrætslige og sociale.
Bestyrelse så rigtig, for i efteråret 2007 var Fritids- og Idrætsudvalget en tur til
Split, og under samtalerne der lykkedes det at ”overtale” Split til at fortsætte
traditionen. Om det bliver i 2010 eller 2011 vides ikke, men vore børn og ledere
kan se frem til en udenlandstur til Split i Kroatien.

4.

Hal i Gyngemose Park
FIG har i 2007 været involveret i arbejdet med at opstille kravene til den nye hal i
Gyngemose Park. Det har været et meget spændende arbejde i en åben og positiv
atmosfære, hvor der er kommet mange synspunkter og meninger frem.
Resultatet af de fem dialoggruppers arbejde er nu skrevet ned i samlet beskrivelse
af ønskerne og krav til huset. Denne beskrivelse er sendt til de arkitektfirmaer, der
er inviteret til at udarbejde og fremsende deres bud på, hvordan idrætshallen og
fritidsklubben skal se ud og fungere. Det bliver rigtig spændende at se, hvordan
de vælger at tolke de opstillede ønsker og krav, og se, hvilke forslag de vil
komme frem med.
Selv om der har kunnet spores en vis skepsis mod tankerne om at sammenbygge
en idrætshal og en fritidsklub, så tror vi i FIG på, at det kan blive et meget
spændende projekt og et spændende hus. Vi er helt på det rene med, at der er en
lang række faktorer, der har bestemt, at hallen skal bygges ude i et hjørne af
kommunen, men det ville have været endnu mere spændende, hvis hallen havde
ligget på en mere central placering med en mere åben adgang til hallen. Sådan
bliver det ikke, og det bliver så en af de faktorer, de fremtidige brugere og
ledelsen af hallen må leve med.
FIG har oplevet det som meget positivt at se det tætte samarbejde, der har været
mellem forvaltningen og GIF Gymnastik, hvor GIF Gymnastik er blevet
accepteret som den kompetente konsulent, og hvor GIF Gymnastik har været den
nøgterne og professionelle rådgiver.
Desværre har der vist sig at være en relativ alvorlig forurening af jorden i det
område, hvor hallen skal bygges. Det betyder en række undersøgelser og et
tidskrævende arbejde for at få ryddet op efter fortidens synder.
Og så er der også fredede flagermus og frøer, der ”skal tages med på råd”, inden
byggeriet kan gå i gang.
I planlægningen forventes en ibrugtagning af den multianvendelige hal i 2. halvår
2010. Vi håber, tidsplanen holder………!
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5.

Sektorplan for Fritid og Idræt
Arbejdet med at skrive forslag til en ny sektorplan for Fritid og Idræt blev skudt i
gang med en række åbne borger- og brugermøder, hvor også FIG deltog. FIG har
ligeledes været aktiv deltagere ved de efterfølgende arbejdsgruppemøder, hvor
man har forsøgt at samle trådene og interesserne.
Sektorplanens visions- og målsætningsdel er nu lagt ud på kommunenes
hjemmeside til almindelig høring og debat, og vi skal stærkt opfordre
foreningerne til at læse forslaget til den fremtidige fritids og idrætspolitik og
komme med kommentarer og indlæg..
Høringsfristen er sat til den 20. april 2008, så der er ingen mulighed for, at vi kan
behandle forslaget på FIG-repræsentantskabsmødet.
I forslaget til fritids- og idrætspolitik udtales det, at man, selv om der er sket en
kraftig udvikling af idræt uden for foreningerne, så er foreningerne fortsat
kommunens satsområde på idrætsområdet. Det, mener vi i FIG, er en væsentlig og
markant udtalelse, som vi skal holde fast på. Men vi skal være klar over, at det
samtidig er den organiserede idræts udfordring at vende udviklingen, så vi vinder
idrætsudøverne tilbage fra de kommercielle motionscentre.
Forslaget til visioner og målsætninger er ”kun” et stykke papir, som først får
substans, når man giver sig til at arbejde med handlingsplaner for, hvordan vi skal
nå frem til realisering af visioner og målsætninger. Lad os i idrætsforeningerne
tage denne udfordring op og komme op med forslag og planer.

6.

Bagsværd Sø
Danmarks Naturfredningsforening har startet en proces for at få Bagsværd Sø
fredet.
Vi er fra idrættens side enige i, at Bagsværd Sø er et fantastisk åndehul, der skal
beskyttes mod ødelæggende indgreb. Men på den anden side så er alle de dele af
søen og områderne omkring søen, der er foreslået fredet, allerede i dag pålagt
restriktioner og bestemmelser, der gør, at det kræver kommmunale og statslige
tilladelser at foretage selv mindre tiltag.
Dansk Forening for Rosport (DFfR) har i samarbejde med DIF taget initiativ til at
udarbejde en visionsplan for en fremtidig udvikling af Bagsværd Sø med henblik
på at sikre, at der også fremover vil kunne afholdes internationale stævner for
roning og kano og kajak på Bagsværd Sø.
Visionsplanen er i skrivende stund ikke offentliggjort, men visionsplanen er
blevet præsenteret for det udvalg (Gladsaxe Kommune, Danmarks Naturfrednings
Forening og DIF), der arbejder med fredningssagen, samt for Byrådet. Planen er
blevet meget godt modtaget af Byrådet.
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FIG forventer, at den forestående beslutning om en uddybning af søens vestende
til 1,5 meter vil blive koordineret med en stillingtagen til visionsplanen og
arbejdet med fredningsplanen.

7.

Styrketræning i Gladsaxe Sportscenter
Idrætsforeningerne på Gladsaxe Sportscenter har i mange år haft ringe muligheder
for at lave styrketræning. Nok har de kunnet benytte faciliteterne hos Gladsaxe
Motionscenter, men de tider, som der er aftalt mellem Motionscentret og
kommunen, har ikke altid været lette at indordne sig under, da de ligger i
udøvernes træningstid.
FIG har - efter opfordring fra flere foreninger - sammen med stadioninspektør
Jens Christian Olesen og Irene Sterlie, som er formand for brugerbestyrelsen,
undersøgt mulighederne for et egnet lokale. Det er nu fundet i foyeren i den gamle
tribune, hvor der lægges beslag på ca. 125 m3. Rummet skal først renoveres, men
vi er optimistiske, og når vi har fået et overblik over udgifterne, vil der blive
indkaldt til et møde med de foreninger, der er hjemmehørende i Gladsaxe
Sportscenter, for at høre,hvad de synes om ideen og den fremtidige drift.
Det vil være de deltagende foreninger, der kommer til at stå for bidrag til
omkostningerne ved anskaffelsen af de nødvendige maskiner og hvad der ellers
skal til, ligesom det er de deltagende foreninger, der skal stå for den daglige drift.
En af detaljerne i den aftale, der er på vej, er, at der skal etableres en forening med
de idrætsudøvere, der kommer i styrketræningslokalet, som medlemmer. Det er en
betingelse for, at kommunen kan stille lokalet til rådighed og at DIF/DGI vil
indgå i projektet. Måske lidt bureaukratisk, men hvis det er det, der skal til, så
finder vi nok en løsning på det problem også.

8.

Skolerne og faciliteter
FIG har i mange år gjort kommunen opmærksom på, at idrætsfaciliteterne i
skolerne er langt fra den standard, man kunne forvente af en veludviklet
kommune. Det er desværre ikke meget, der er sket i sagen i årenes løb.
Boldbanerne er slidte og sparsomt vedligeholdt. Gymnastiksalene er nedslidte.
Det værste er næsten bade, toilet og omklædningsforholdene, som direkter er
årsag til, at stadig flere børn vægrer sig ved at deltage i gymnastikken.
Standarden af især bad og omklædning er helt klart et problem for de foreninger,
der anvender skolernes faciliteter til deres idræt. Mange foreninger har både
mænd og kvinder på deres hold, og det er jo helt klart et problem, som de fleste
løser ved at klæde om hjemmefra og tage hjem straks efter idrætstimen for at bade
og skifte. Det er jo klart mest bekvemt, hvis man er i egen bil.
Der er i det forløbne år heldigvis kommet røre om forholdene på skolerne blandt
byrådsmedlemmerne, hvor der et par gange er blevet spurgt ind til planer for
forbedringer af forholdene.
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Med dette in mente kan man håbe, at den nye skole i Bagsværd bliver projekteret
med tidssvarende idrætsfaciliteter, der vil være til glæde og inspiration for
børnene og til gavn for de idrætsforeninger, der baserer deres aktiviteter på de
kommunale faciliteter. I dag bruger foreningerne i Bagsværd-området 2 sale på
Bagsværd Skole og 2 sale samt hallen på Søndergård Skole. Det vil være et
alvorligt afsavn og mangel på idrætsfaciliteter i Bagsværd, hvis det viser sig, at
politikernes beslutning om, at der kun bygges en gymnastiksal til nye og hyber
moderne skole, bliver til virkelighed.
Søndergårdshallen bliver forhåbentlig bevaret i tilknytning til Bagsværd Stadion
og den nye Bagsværd Skole.

9.

Skøjtehallen
I lyset af de ulykker, der har været med forskellige haller i de senere år, dels i
Danmark, dels i andre lande, blev der i eftersommeren 2007 gennemført et syn af
Gladsaxe Skøjtehal. Det viste sig, at der på et tidspunkt er fjernet nogle afstivere,
der har betydning for hallens stabilitet. Disse afstivninger er nu reetableret, men
beregninger af påvirkninger på hallen under ekstreme sne- og vindforhold viser, at
der er en teoretisk mulighed for, at hallen kan blive skadet under disse forhold.
Der er derfor udarbejdet retningslinier for, hvornår hallen skal rømmes ved store
snemængder og kraftige vindforhold.
Det skal fremhæves, at det er meget ekstreme forhold, der kan give problemer, og
at hallen er i god og stabil stand.
Det var planen, at slutetapen i renoveringen af skøjtehallen skulle have været i
sommeren 2008. Det er nu udsat til 2009, hvor hallen vil blive lukket i
sommerperioden. Vi håber meget, at arbejdet vil blive afsluttet i god tid, inden
den nye sæson 2009-2010 begynder.

10. FIG Legatet
For anden gang kunne bestyrelsen uddele penge fra FIG Legatet. Indtægterne til
legatet kommer dels fra FIGs egen kasse, og dels fra Gladsaxe Bladet, men den
største bidragsyder er Landbrugslotteriet. Som I kan se i vedlagte regnskab, er der
et pænt overskud fra lotteriet, og vi håber, at legatet vil vokse, så vi kan glæde
endnu flere ansøgere. Men det afhænger til dels af jer selv, hvor meget der kan
udloddes fra legatet, for når midlerne bl.a. kommer ved salg af lodder, kan
bestyrelsen kun opfordre jer til at købe lodder og ad den vej støtte et godt formål.

11. Gladsaxe løbet
Igennem længere tid har der været planer om at lave et motionsløb i Gladsaxe.
Det skal ikke konkurrere med Bagsværd Sø Løbet, som arrangeres en gang om
måneden af Bagsværd Atletik Club. På ingen måde.
Det nye motionsløb, som har fået navnet GladsaxeLøbet, skal være en årlig
tilbageværende begivenhed, der kan samle Gladsaxeborgerne i et fælles
motionstiltag, og samtidig give penge til FIG Legatet
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Vi håber, at alle vil hjælpe med til, at GladsaxeLøbet bliver en succes, så det er en
opfordring til at komme i form og få trænet, inden starten den 8. juni.

12. Klubleder Uddannelse
Folkeoplysningsudvalget (FOU) besluttede ved starten af den nye valgperiode at
lade hver af de 4 interesseområder (kulturforeningerne, spejderne, idrætten og
aftenskolerne) råde over 75% af midlerne i Initiativpuljen til projekter inden for
de respektive områder. Midlerne fra 2007 er anvendt til styrkelse af foreningerne
inden for kultur af mange interesseområder,og midlerne for 2008 er til rådighed
for idrætten.
FIG har besluttet at anvende en del af midlerne (ca. kr.150.000,-) til styrkelse af
foreningernes organisation og en opgradering af foreningernes bestyrelser.
Vi har indbudt de foreninger, der har en direkte idrætselite fokus og de foreninger,
der har flere end 100 medlemmer, til at deltage i et kursusforløb der har den lidt
kryptiske titel ”Mønsterklubanalyse”.
Kurset er afprøvet bl.a. i Hillerød, Odense og Herlev og tilbydes derudover til
foreningerne i København. I flere kommuner er en deltagelse i dette forløb en
forudsætning for at kunne få midler fra kommunernes respektive idrætselite
fonde.
Det er et krav, at hele bestyrelsen deltager i kurset, der arbejder med en analyse
og kortlægning af bestyrelsens stærke og svage sider med det mål, at
bestyrelserne skal kunne arbejde mere effiktivt og være i stand til at arbejde
stratetisk med udviklingen af foreningen.
I alt 6 foreninger har tilmeldt sig. Hvis der er flere foreninger, der er
interesserede, er der stadig mulighed at komme i betragtning.
Kurset vil starte op i løbet af efteråret 2008.
FIG ønsker derudover at tilbyde de unge generationer mulighed for at forberede
sig på aktiv deltagelse i lederarbejdet i deres foreninger, og vi vil derfor arrangere
et Idrætsleder Akademi kursusforløb i 1. havår 2009. Der vil her blive plads til
20-25 kursister.
Mønsterklubanalyserne vil blive afholdt separat for de enkelte bestyrelser,
hvorimod Leder Akademiet vil blive med deltagelse af kursister på tværs af
foreningerne. Indledningsvis med en begrænsning på 2 deltagere fra hver
forening.
Vi skal her opfordre foreningerne til allerede nu at overveje, hvilke medlemmer
de vil anmelde til Akademiet.
Til slut vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen samt generalsekretæren for deres
store flid og gode samarbejde.
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