Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe
FIG
Repræsentantskabsmøde
mandag den 23. april 2012 kl. 18.00
Sportscafeen på Bagsværd Stadion

Referat
Mødet startede med spisning - 29 personer deltog.
NORDEA FONDEN`s Idrætslederpris 2012 blev overrakt af Lisbeth List, filialdirektør
NORDEA Søborg.
Prisen blev tildelt Mikael Espersen, Bagsværd Roklub.
FIGs formand, Ole Lindskov, overrakte
FIG´s talentpris til Ida Villumsen, 361 Gladsaxe kano- og kajakklub.
Legatportioner fra FIG Legatet fik:
Bagsværd Gymnastikforening v/Lotte Sterup
IF Bytoften, v/ Susan Barfod Prætorius
Bagsværd Tennis Klub, v/Mads Boyesen
Gladsaxe Judo Klub, v/Lisbeth Nielsen
Der blev uddelt i alt 21.300 kr.

Lisbeth Trinskjær, som var gennemgående leder på Gladsaxe Lederakademi fortalte om
lederakademiet, som blev gennemført i 2011. Om dets gennemførelse og hvilke emner, der
var på oppe på undervisningsmodulerne.
Lisbeth kunne berette om store fordele ved, at kulturen, spejderne og idrætten gik sammen
om et fælles arrangement, hvilket blev bekræftet af et par deltagere fra Foxy Cheerleders.
De berettede om mange fordele, selv om der var skepsis i starten med den blandede flok
kursister. Det viste sig at være en fordel, så alt gik ikke op i sport eller spejder.
Lisbeth håbede på, at der kunne gennemføres et nyt kursus, da det jo er kommende
foreningsledere både i kulturen, hos spejderne og i idrættens verden - det er jo trods alt dem,
der er fremtiden for klubber og foreninger.

Repræsentantskabsmødet
Deltagelse af repræsentanter fra følgende foreninger:
Thomas Dreyer

IF Bytoften

Susan Barfod Prætorius
Henry Rosenberg
Lotte Sterup
Irene Chabior
Karin Lund
Niels Peter Andersen
Per Kokborg
Anette Pedersen
Bent Rossen
Bjarne Hingelbjerg
Rasmus Wotziger
Yngve Midtgaard
Bjarne Persson
Kaspar Thom
Michael Espersen
Elo Torstenes
Knud Lyhne Rahbek
Mads Boysen
Lisbeth Nielsen
Ib Olsen
Henrik Klinkvort
Hanne-Jette
Gay Rubaudo

IF Bytoften
OK73 orientering
Bagsværd Gymnastikforening
GIF Svømning
GIF Svømning
361 Kano- og Kajakklub
Foxy Cheerleders
Foxy Cheerleders
Akademisk Boldklub
Bagsværd AC
Bagsværd AC
Bagsværd Badminton Klub
Bagsværd Badminton Klub
Gladsaxe Basketball Klub
Bagsværd Roklub
Bagsværd Roklub
Bagsværd Vægtløftnings Klub
Bagsværd Tennis Klub
Gladsaxe Judo Klub
Gladsaxe Bordtennisklub
Gladsaxe Ishockey
GIF Gymnastik
Boldklubben Søborg

Fra FIG´s bestyrelse deltog:
Ole Lindskov (OLH)
Svend Breum Petersen (SBP)
John Sørensen (JS)
Mikkel Grøn (MHG)
Per Scales (PS)
(afbud : Jens Boe Andersen)
Sekretær Ulrich Engmark (UE)
Susanne S. Thorsen, revisor

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Jan Mogensen blev valgt
JM konstaterede mødet rettidigt indkald og dermed beslutningsdygtigt.
2. Skriftlig beretning var udsendt i forvejen.
OLH fik ordet havde følgende tilføjelser til beretningen:
Henriette Engel Hansen (Kano- og Kajakklubben 361) og Andreas Bube (Bagsværd Atletik
Club) ønskes tillykke med udtagelsen til OL i august.
Gladsaxe Kommunes Idrætslederprisen 2011 blev tildelt Henrik Mortensen, Bagsværd
Roklub, der fik ungdomsafdelingen i roklubben op at køre i højt gear, og den er på rette vej
med mange nye medlemmer og talenter.
Gladsaxe Kommunes Idrætspris 2011 for aktive blev tildelt Andreas Bube, Bagsværd A tletik
Club, for hans flotte resultater på 800 løbsdistancen (bedste tider siden Wilson Kipketer).

Ida Villumsen, Kano-og Kajakklubben 361 fik Nordeas udendørspris i efteråret 2011.
Til Idrætslederprisen var betænkelig få indstillinger. Der må da være en masse kadidater
som prismodtagere. Det er da det, vi hører rundt omkring, og det synlige bevis ligger jo ofte i,
at foreningerne/klubberne har mange medlemmer og får mange flotte resultater til følge.
Dette får man ikke ud af ingenting?
Idrætsanlæggene i Gladsaxe har fået ny ledelsesstruktur, kontoret kører på med krum hals,
Krolf bane og crosscykel bane oprettet, hegn nedrevet, åbne baner og fleks fodboldbaner er
sat op. Krolf er nok mest for de ældre, hvor de andre anlæg er mere for en bred forsamling.
Stor fokus på de selvorganiserede idrætsudøvere…..
Alle kommuner skal efter den nye Folkeoplysningslov vedtaget i 2011 have en FOU-politik.
I Gladsaxe Kommune vil denne FOU-politik blive en del af den nye kultur, fritids og
idrætspolitik (KFIU), der skal være på plads fra forvaltningen side lige efter sommeren, og
OLH håber at se så mange som muligt til borgermødet den 24. april på rådhuset.
Politikerne har så efteråret til blive færdige med den nye KFI-politik 2013-2016.
7 millioner kroner, som ikke er brugt i 2011 på KFIU-budgettet, er fordelt bredt ud til
forskellige områder, blandt andet til oprettelse af et styrketræningslokale i Gladsaxe
Sportscenter, baseret på foreningerne/klubberne på anlægget og deres behov så som
genoptræning og forebyggelse af skader og til andre, der har behov for dette.
Også et nyt kontor til FIG, da vi ikke kan være mere i de nuværende lokaler, fordi
sportscenteret er udvidet med flere medarbejdere. FIG flytter midlertidigt til Bagsværd
Stadion.
AB cricket laver samarbejde med nye grupper på tværs af idrætter for at nedbryde grænser
og ser muligheder for bredere samarbejde som en fordel for små idrætter.
FIG vil arbejde for flere kraftcentre ud over dem, der er ved Bagsværd Sø – roning og
kano/kajak. Andre idrætsgrene kan have glæde af sådanne tiltag, men der er heller ingen
tvivl om, at det kræver store resurser for evt. foreninger/klubber, og man skal være parat til at
bruge dem. Er der foreninger, der kan tænke sig måske at gå ind i dette arbejde?
Ny struktur på vej for brugerinddragelse på idrætsanlæggene Bagsværd Stadion/Svømmehal
og Gladsaxe Sportscenter. Der er forslag om kun at lave en brugerbestyrelse. Der er forslag
om, at der vil blive oprettet nogle brugermøder, brugerråd og over dem en samlet
brugerbestyrelse. Forslagene ligger til høring i nuværende råd og FIG, og derefter skal det
igen behandles politisk.
Det helt nye her er, at FIG bliver faste medlemmer, og FOU siger i sine kommentarer meget
klart, at der skal være plads til de selvorganiserede i systemet.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Thomas Dreyer, IF Bytoften, mener ikke, at FIG lever op til paragraf 2 i vedtægterne, ”citat”
FIG formål er at virke for idrættens fremme og være støtte for de enkle foreninger og
varetage fælles interesser samt bistå byråd med fremme og forbedring af kommunes
idrætsanlæg” med alle de nye tiltag, nedlæggelse af baner og haller på grund af
sammenlægning af skoler og alt den selvorganiserede så som ”Løb i Gladsaxe” og
”Sport2Go”, som forvaltningen sætter i gang uden om FIG og foreningerne.

Mads Boysen, BTK - ang. struktur og brugerråd, så skal FIG hjælpe foreningerne markant
mere, det skal ikke en forringet struktur. Der er og bliver længere vej fra ledelse til brugere.
FIG skal være med til at påpege manglende træningsmuligheder om vinteren for ude idræt til
at komme indendørs.
OLH - Sport2Go mm. Der er ting, som politikerne gerne ser i gang, og vi må som
foreninger/klubber tage det som en udfordring og positivt prøve at integrere de unge i
foreningerne, inden de pendler videre.
Skriv til os/FIG om de problemer, I har fået, så tager vi diskussionen med anlæggenes
ledelse.
OLH - Forvaltningen er presset af love, hvor der står, at der er lige vilkår for organiserede og
selvorganiserede. Der er ”kun” 15-16.000 borgere, der dyrker idræt i klubber og foreninger i
Gladsaxe, men det, synes vi i FIG, er for lidt i forhold til befolkningstallet i Gladsaxe. Der
bliver ganske vist færre skolebørn, men ikke færre borgere, der ønsker at dyrke idræt og
motion.
Vi skal ikke regne med væsentlige udvidelser af idrætsfaciliteterne i de nærmeste år. –
måske tværtimod. Det går ud over alle fritidsbrugerne – også aftenskolerne
SBP - forvaltningen er meget presset økonomisk. Vi er opmærksomme på nedlæggelsen af
skoler med sale og boldbaner, og vi er i dialog om skolernes ringe standard. Politikerne er
blevet mere åbne over for FIG
Bent Rossen, AB - gik tilbage til beretningen, og mente ikke, at FIG og kommunen har
forståelse for ABs mangel på kunstgræs på Skovbrynet. Det er jo nok den største klub i
kommunen?
Udtrykte ønske om samarbejde med øvrige foreninger i kommunen.
OLH gjorde opmærksom på, at kunstgræsset på Bagsværd Stadion er anlagt i forbindelse
med den nye skole samt til brug af flere foreninger.
Kunstgræs skal være brugbart og have stor slidstyrke og holdbarhed for at kunne bruges
hver dag unden hviledage som for græsbanerne.
Guy Rubaudo, Boldklubben Søborg - Tak for en god beretning. Der skal passes på
skolebanerne, - de er i meget ringe stand, og det bør FIG nok også have stor fokus på.
Ønskede også kunstgræs på skolebanerne.
Bjarne Efternavn ???, Bagsværd Badminton Klub - man skal være åben over for
Sport2go. Det er nye medlemmer til foreningerne, så vi skal bare fange dem.
Jan Møgensen, IRH (dirigenten) - ang. det selvorganisereDE er jeg ikke bange for dette.
Børn og unge samles og har det socialt bedst i foreninger/klubber og skal have fortrinsret til
træningsmulighederne.
OLH - Naturgræsbanerne bliver brugt for alt meget, skolerne skulle skubbe vedligeholdelsen
over på idrætsanlæggende for at få en mere og bedre vedligeholdelse samt bedre rengøring
i sale og haller.
Anette Pedersen, Foxy Cheerleders - i Randers har man ”fundet penge” og med frivillige
har man bygget hal. Bevillingerne skal udnyttes bedre, og her tænker jeg på kunstgræs i
forhold til ABs trængsler.

OLH - der skal også være plads her til nye græsbaner og haller, men der er ikke meget plads
tilbage i kommunen at bygge på. Mange foreninger er villige til selv at betale bl.a. har GIF
Gymnastik investeret i en springgrav i sportshal 2, Gladsaxe Tennis Klub i kunstgræs på en
bane, og AB har selv investeret i en 7-mands kunstgræsbane.
Vi skal fremover være parate til at indgå partnerskaber med kommunen.
Henrik Klintvort, Gladsaxe Ishockey - ang. indstilling til idrætspriser vil jeg godt have hjælp
til, hvordan man forventer, at vi skriver: og hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde.
Det skal gøres nemmere at skrive en indstilling, så skal de nok komme.
Rulleskøjtebanen er defekt med huller i asfalten og vedligeholdelse af banen mangler. Er det
vigtigere at få lavet nye tiltag end reparation af nuværende anlæg som huller i banen ? Lader
man det bare stå til forfald?
OLH - FIG skal have besked om defekter og mangler, ellers kan vi ikke gøre noget.
FIG vil lave en vejledning om indstillinger til diverse idrætspriser
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe Judo Klub. Synes, at Sports2go er en god ide og for aldersgruppen 13-16 år. Så er der minisport, som dækker en yngre aldersgrupper, og
sommerferieaktiviteterne. Stor ros til FIG for deres fodarbejde, så kommunen nu har fået
øjnene op for FIGs virke og hvilken kompetencer, der ligger her.
Hanne-Jette Hinsch, GIF Gymnastik - Vi er en gymnastikforening med armene oppe. Det
har taget 20 år at få en hal som Gyngemosehallen, dejligt med den støtte, som FIG (især
SBP) har været med til at skubbe til kommunen.
Vi er nu gået ind i en ny periode for gymnastikken i Gladsaxe …..
GIF har god erfaring med en form for klippekort, som gælder 3 måneder. Måske en ide for
andre? Ved ikke, om et træningscenter kan være et kraftcenter, da gymnastikken er lidt
uerfaren i den retning?
Kasper Thom, Gladsaxe Basketball Klub - det er vel ikke en forhindring med ti indstillinger
(idrætsleder) fra samme klub?
OLH mente ikke, at det var seriøst - der må være en enkelt, der stråler over de andre?
SBP, FIG – vi kæmpede tidligere for nye haller mm, nu skal fokus fremover være at sikre de
eksisterende haller og sale bliver vedligeholdte og moderniserede.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab
OLH: fremlagde regnskab og budget.
Ingen spørgsmål.

4. Eventuelle indkomne forslag
Der var ingen forslag indsendt

5. Fremlæggelse af forslag til kontingent
Foreslået uændret, hvilket blev vedtaget
6. Valg.
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Mikkel Hartmann Grøn (AB Cricket) blev genvalgt for 2 år
John Sørensen (Gladsaxe Ishockey) blev genvalgt for 2 år
Da Jens Boe Andersen ikke ønskede genvalg, forslog OLH,Inger
Fredskild Hammeken (Bagsværd AC). Hun blev nyvalgt for 2 år
Thomas Dreyer (IF Bytoften) blev forslået til bestyrelsen og blev
nyvalgt for et år. Udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer.
b. Valg af suppleanter for et år.
Inger Hammeken (Bagsværd AC). Da Inger blev valgt ind i
bestyrelsen, blev Michael Holm (Akaido) foreslået og valgt for et år.
Lisbeth Nielsen (Gladsaxe Judo Klub) blev genvalgt for et år.
7. a. Valg af en revisor
Jørgen Lassen (Nybro-Furå Kano- og Kajakklub), der blev valgt for
et år i 2011 år, blev genvalgt for 2 år.

b. Valg af revisorsuppleant for et år
Torben Jansen (Gladsaxe IF) blev valgt for et år.
8. Eventuelt.
Intet
OLH takkede de fremmødte for en god og saglig debat – den bedste og
mest konstruktive i mange år – og for dirigentens ledelse af mødet.

Mødet sluttede 21:15
Referent: Ulrich Engmark / Svend Breum 26.04.2012

