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1. Året der gik
1.1.

Generalsekretæren

Efter 8 år på posten som FIG’s forretningsfører / generalsekretær / Mr. FIG besluttede Arne
Fogt i efteråret, at det var tiden at trække sig og gå på pension.
Der skal fra mig som formand og fra hele FIG’s bestyrelse lyde en varm tak for indsatsen til
Arne. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Arne, og vi fornemmer, at
foreningerne og Gladsaxe kommunes forvaltning har været glade for den indsats, Arne har
ydet. Altid rolig, afbalanceret, imødekommende, hjælpsom - også, når bølgerne har gået lidt
højt.
Arne tak for indsatsen og god fornøjelse med den 3. alder.
Tak for initiativet og indsatsen med at gennemføre Gladsaxe Games. Tak for initiativet til
Gladsaxe Løbet.
Velkommen til Ulrich Engmark som efterfølgeren.
Ulrich er, lige som Arne, atletikmand, men Ulrich har vi hentet i nabokommunen Ballerup, og vi
har da forventninger til (og har allerede oplevet), at Ulrich ser lidt anderledes på, hvordan ting
kan gøres. Vi glæder os til mange års samarbejde.

1.2.

Bestyrelsen

Der var ved repræsentantskabsmødet i 2009 genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på
valg, så vi har været de samme personer i bestyrelsen de seneste to år.
Som formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskammerater for det
engagement, de har vist i det forløbne år. Jeg ser frem til et fortsat positivt samarbejde i 2010.

1.3.

Medlemsforeningerne
Med udgangen af 2009 havde FIG 97 medlemsforeninger med i alt 16.014 medlemmer, heraf
7.997 under 25 år.
Vi siger velkommen til BK Gyngemosen og TEC
FIGs opgave som interesseorganisation for idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune er at
varetage medlemmernes interesse over for kommunens politikere og forvaltning, og i øvrigt
være den hjælpende ”hånd”, når en forening eller idrætsleder har brug for et godt råd eller
skal have løst en opgave – stor eller lille.
FIGs sekretariat er den faste daglige hjælp, når der er brug for det – og bestyrelsen er også
altid parat til at støtte og give gode råd. Til såvel den store forening med flere hundrede
medlemmer som den lille med ganske få. Ingen opgave er hverken for stor eller for lille for FIG.
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Vi tilbyder os, men så forventer vi også, at vore medlemsforeninger informerer og
kommunikerer med os om aktiviteter og tiltag ud over den daglige drift.

1.4.

Skolefaciliteterne

Gladsaxe Kommune og Vadgård skole fik i 2009 prisen som Danmarks Mest Klamme Skole.
FIG har i flere år påpeget, at forholdene omkring gymnastiksalene og de tilhørende toiletter og
omklædningsrum på kommunens skoler er langt fra den standard, man kan forvente. Flere af
kommunens skoler er bygget i 50’erne og 60’erne og flere endnu tidligere, og der er i de
forløbne år ikke gjort meget for at opgradere eller vedligeholde disse faciliteter til en 21’ende
århundred standard. Det har ikke alene betydning for skolebørnene, der flygter væk fra
idrætstimerne på skolen, men også for de mange, der bruger disse faciliteter til foreningernes
og aftenskolernes udbud af idræt, motion og bevægelse.
Mange foreningshold er blandede kvinder/mænd hold, som må leve med, at der kun er et
omklædnings- og baderum, som oven i købet bærer tydelig præg af, at de har været i brug
siden de tidlige morgentimer.
FIG glæder sig over, at der nu er et projekt i gang på Vadgård skole, men vi vil fortsætte med at
presse på for at få løftet niveauet på alle kommunens skoler. Til gavn for skolerne og for
fritidsbrugerne.
Vi har også noteret os, at gartner-afdelingen har fået pålagt at se ekstra efter de udendørs
boldbaner på skolerne. Det er her fodboldklubberne skal tage imod de nye, unge spillere, og
det er også her mange senior- og oldboysspillere skal dyrke deres idræt. Det kan derfor ikke
være rigtigt, at banerne ofte mere ligner en pløjemark end en græsplæne.
Vi ved godt, at skolebanerne bliver brugt intensivt. Af skolerne og SFO’erne. Af foreningerne og
af kvarterets unge. Men vi er overbeviste om, at meget kan gøres med små midler og lidt
omhu. Til glæde for de mange.

1.5.

FIU til KFIU

Efter valget i efteråret til den nye Byråd er Kulturudvalget igen slået sammen med Fritids- og
Idrætsudvalget til et Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg (KFIU).
FIG’s bestyrelse ser frem til et godt samarbejde med det nye udvalg og den nye udvalgsformand
Katrine Skov. Vi vil gøre vores til, at der kommer en god og positivt kommunikation mellem
KFIU og FIG til gavn og glæde for idrætten i Gladsaxe Kommune.

1.6.

Folkeoplysningsudvalget / FOU

Det nye Byråd har besluttet at ændre på FOU, så der fremover kun er 3 politikere udpeget af
byrådet og 6 medlemmer udpeget af brugerne. Der er ikke længere en repræsentant for
handikap-foreningerne i udvalget, idet man mener, at Handikaprådet skal varetage de
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handikappedes generelle interesser, og at FIG vil varetage de handikappedes idrætsinteresser.
Det er vel OK.
Man har derudover i Gladsaxe besluttet at tolke Ligestillingsloven i den mere stramme
fortolkning, således at der skulle indstilles et lige antal kvinder og mænd som brugerrepræsentanter. I betragtning af, at disse ikke indstilles af de organisationer, de senere
betragtes som repræsentanter for - for idrættens vedkommende FIG - men af de enkelte
foreninger, så forudsatte dette krav om lige indstilling en høj grad af koordination mellem
foreningerne forud for valget til FOU her i februar.
For idrættens repræsentation betyder det, at det for første gang ikke er 2 FIG
bestyrelsesmedlemmer, der er idrættens repræsentanter i FOU, idet Inger Hammeken
(Bagsværd Atletik Club) er valgt som den kvindelige repræsentant, og FIG’s formand Ole
Lindskov (Bagsværd Roklub) er valgt som den mandlige repræsentant.
Hvor intentionerne med det mindre og forhåbentlig mere operationelle FOU er gode, er det
straks mere uforståeligt, at Byrådet har vedtaget, at FOU ikke, som det er gældende i alle andre
udvalg, selv udpeger sin formand. Den post vil Byrådets partier sikre, at de kan placere, og
formandsposten i FOU er nu en af de poster, der fordeles som en del af konstitueringsaftalen
efter valget. En beslutning, som på trods af højlydte protester fra de tidligere
brugerrepræsentanter, er fastholdt.

2. Gladsaxe Løbet
I 2009 blev Gladsaxe Løbet gennemført for anden gang og til vores store glæde med en
fordobling af antal deltagere. Det tager vi i FIG’s bestyrelse som et udtryk for, at løbet er vel
arrangeret, og at vi i samarbejde med Gladsaxe Bladet og Nordea tilbyder et arrangement, som
mange borgere i kommunen vil støtte op omkring. Vi er glade for at se den spredning, der er i
deltagerskaren. Her er alle aldersklasser fra 1 til 89 år repræsenteret. Vi ser familier med 3
generationer. Fantastisk.
Vi har efterfølgende aftalt med Nordea og Gladsaxe Bladet, at der igen i 2010 skal afholdes et
Gladsaxe Løb. Så får vi jo se, om vi kan fordoble deltagerantallet en gang til, når startskuddet
lyder den 13. juni kl. 10 fra Aktivcentret på Telefonvej.

3. Priser og hæder
3.1.

Idræts- og lederprisen

Igen i år var Gladsaxe Byråds Idrætsmodtagelse særdeles vel besøgt. Over 130 idrætsledere og
idrætsudøvere var mødt op på Gladsaxe Rådhus til det traditionelle arrangement.
Det var også lejligheden, hvor Gladsaxe Kommune’s idrætspriser bliver overrakt af
borgmesteren. Idrætsprisen for aktive fik Camilla Søemod, Gladsaxe Bueskytteklub, for hendes
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1. plads ved World Cup og andre topresultater nationalt og internationalt. Årets idrætslederpris
gik til Inger Hammeken, Bagsværd Atletik Club, for hendes mangeårige arbejde med
ungdommen i BAC.

3.2.

Nordea’s priser

Igen i 2009 har NORDEA Danmark Fonden uddelt sine generøse priser.
Udendørsprisen til Anna Baker Mikkelsen, BAC og lederprisen til Anni Sylvan, Gladsaxe
Håndbold. Begge priser er på 10.000 kr.
En varm tak til Nordea og et stor tillykke til modtagerne

3.3.

DIF ”Du Gør en Forskel”

Efter indstilling fra FIG fik Gladsaxe Gangsport’s formand Ivar Maibom tildelt DIF’s ”Du Gør En
Forskel” pris.
Ivar Maibom fik prisen for sit mangeårige og utrættelige arbejde for Gladsaxe Gangsport.
Tillykke med prisen og tak for din indsats og engagement.

3.4.

FIGs Talentpris

På FIGs repræsentantskabsmøde i 2009 blev FIGs Talentpris tildelt for 20. gang til en talentfuld
idrætsudøver fra en Gladsaxe forening. Denne gang gik prisen på kr. 3.000 og et årskrus til
Anders Blume fra Gladsaxe IF Svømning. Han fik prisen i hård konkurrence med flere andre
talenter fra idrætsforeningerne i Gladsaxe.

3.5.

FIG Legatet

Med økonomisk baggrund i FIG’s provision ved salg af Landbrugslotteriet, renteindtægter og
eventuelle overskud på regnskabet udloddes midler efter ansøgning til materialer, kurser,
stævner og andre opgaver, som FIG’s foreninger ellers ikke kan få tilskud til.
I året 2009 blev 10 foreninger betænkt med et økonomisk tilskud, der alle blev overrakt på
årets repræsentantskabsmøde.

4. Idrætsfaciliteter
4.1.

Kunstgræs

Vinteren 2008 / 2009 blev første sæson med kunstgræs-fodboldbaner i Gladsaxe.
Helt som forventet måtter det forhandles lidt om fordelingen af banerne, men i det store og
hele blev banerne fordelt så sol og vind blev rimeligt fordelt, og det gik da også rimeligt, at få
banerne for sæson 2009 / 2010 fordelt.
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Der er ingen tvivl om, at de nye baner er til stor glæde og gavn for fodbolden, og vi må håbe, at
der snarest kommer kunstgræs også på kommunens anlæg i Bagsværd og Skovbrynet.

4.2.

Gladsaxe Skøjtehal

Efter aftale med skøjte-foreningerne blev arbejdet med at renovere tag m.v. på skøjtehallen
påbegyndt i foråret 2009. Målsætningen var, at arbejdet skulle være afsluttet så betids, at
sæson 2009 / 2010 kunne komme i gang uden væsentlige forsinkelser.
Det viste sig at være en drøm, eller rettere et mareridt for foreningerne, hvor den ene
forsinkelse efter den anden blev annonceret. Faktisk var meldingerne på et tidspunkt, at det
ville blive ind i 2010, inden hallen ville blive klar til brug. Så galt gik det heldigvis ikke, men det
blev da efterårsferie, inden der var is på banen, og træningen kunne begynde. Men stadig
uden, at mange faciliteter var på plads, hvilket har betydet store tab for ishockeyklubben, der
forpagter kiosken.
For at føje spot til skade, så blev kælderen med materialerum oversvømmet under et kraftigt
uvejr, hvorved meget af det materiel og udstyr, Gladsaxe Ishockey og Gladsaxe Kunstløb efter
anvisning havde opmagasineret, blev ødelagt. De to foreninger har fået en sum som erstatning
for tabte indtægter ved den sene sæsonstart, men der er stadig diskussioner om, hvem der har
erstatningsansvaret for det ødelagte udstyr.

4.3.

Gyngemosehallen / Gladsaxe Sportshal 2

Naturfredningsnævnet har netop afgivet sin endelige kendelse, så arbejdet med at opføre
Gyngemosehallen endelig kan påbegyndes på det areal, der tidligere var rensningsanlæg, og
som efterfølgende blev brugt til genbrugsmarkedet og til Miljø Centret.
Det lykkelige udfald af kendelsen falder så sammen med, at Byrådet på sit februar-møde
besluttede at bevilge 2,5 mio. kr. til projekteringen, som nu er sat i gang og vil kunne fortsætte
direkte ind i selve byggeprojektet.
Det er et meget spændende projekt, hvor Enghavegård skole, Fritidsklubben og
gymnastikforeningen skal samarbejde om brugen af den nye hal. I projektet er det også tænkt,
at hallen skal kunne anvendes som base for selvorganiseret idræt - en ambition, som vil stille
udfordringer til administrationen af hallen og til anlæg af områderne omkring hallen.
Gladsaxe IF Gymnastik har længe ventet på, at projektet skulle kommer i gang, så foreningen
kunne få en afløsning til faciliteterne i Blågård Seminarium, hvor GIF Gymnastik får mindre og
mindre tid til deres aktiviteter. Gymnasterne og øvrige brugere kan nu forvente, at de kan
starte i den nye Gyngemosehallen omkring årsskiftet 2011 / 12.
Forsinkelsen af Gyngemosehallen betyder, at sæson 2010 / 11 vil være uden mulighed for at
dyrke især spring- og rytmegymnastik på det niveau og med den kapacitet, som GIF Gymnastik
gerne vil, og derfor har foreningen tilbudt Gladsaxe Kommune selv at etablere og finansiere en
springgrav i Gladsaxe Sportshal 2
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Dette arbejde vil blive gennemført hen over sommeren 2010, så springgraven vil være klar til
anvendelse ved sæsonstart 2010 / 11.
Da kommunen har sparet driftsudgifter til Gyngemosehallen i to år, havde FIG gerne set, at
kommunen havde bidraget økonomisk til etableringsudgifterne til springgraven. Beløbet på ca.
1 mio. kr. er rigtig mange penge for en amatørforening.

4.4.

Bagsværd Stadion

Det har været dejligt at se, at det er lykkedes at få ny belægning på løbebanerne, så vi også
fremover har et godt og velfungerende atletik-stadion i kommunen.

4.5.

Bagsværd Ny Skole

Det er lovet, at der i forbindelse med etableringen af Bagsværd Ny Skole vil blive anlagt en
kunstgræsbane. Det er der mange, der ser frem til. Ikke alene vil det lette presset på
kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion, det vil også være af stor værdi for Bagsværd Boldklub
for slet ikke at nævne, hvad det vil betyde for elevernes idræt på den nye skole.
I det hele taget håber vi meget på, at der ved projekteringen af Bagsværd Ny Skole vil blive
taget et væsentligt hensyn til behovet for nogle tidssvarende idrætsfaciliteter i denne del af
kommunen. Vi håber meget på, at der ikke bare bliver et par små gymnastiksale med et enkelt
bade- og omklædningsrum til hver sal. Det må og skal være muligt for rimelige midler at tænke
funktionelle idrætsfaciliteter ind i projektet og at sikre, at der er mulighed for adskilte mænd /
kvinder bade- og omklædnings-faciliteter.

5. Fremtiden. Visioner og ønsker
5.1.

Kommunal fritids- og idrætspolitik

Generelt må vi konstatere, at krisen kradser – og også i Gladsaxe. I de næste mange år kan vi
ikke regne med de store nye anlæg og faciliteter ud over dem, der allerede er vedtaget i
Byrådet. Her er Gyngemosehallen den helt store anlægsopgave.
Vi håber dog ikke, at den økonomiske situation vil ramme så hårdt, at der ikke bliver råd til at
vedligeholde og modernisere vore nuværende anlæg. I lighed med skolerne trænger mange til
en kærlig hånd. Hvis intentionen om at få stadig flere til at dyrke motion og bevægelse, så skal
faciliteterne være up-to-date, imødekommende og sikre.
I 2009 / 2010 er det intentionen, at der skal arbejdes med:
•
•
•
•

Kulturel mangfoldighed og integration
Nye organisationsformer
Sundt miljø
Udvikling af aktivitetshuse og idrætsanlæg
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Ang. punktet ”Nye Organisationsformer” vil FIG invitere foreningerne til en dialog om, hvad det
kan betyde for foreningerne, og hvordan foreningerne kan bidrage til dette punkt. Debatten har
indtil videre fokuseret på enkeltstående aktiviteter, hvorimod FIG’s bestyrelse er af den
opfattelse, at det først har en påvirkning, når foreningerne aktivt inddrages i en debat om
idrættens fremtidige organisation. De nuværende overordnede krav til en idrætsforenings
organisation er ganske rigide. Vi fornemmer, at der er en opblødning til, hvordan
idrætsforeningerne fremover kan tilbyde deres idræt til borgerne.
Ang. Sundt Miljø, så er der ved at blive gennemført regler for udbuddet fra kiosker og caféer på
idrætsanlæggene. Der skal være et udbud af, hvad der bliver betragtet som sund mad. Det vil
sige, at pommes frites og lignende er bandlyst. Foreløbig er det implementeret i Gladsaxe
Sportscenter og på Bagsværd Stadion og Svømmehal. Tilbage står at se hvilke konsekvenser,
det får for forpagterne af caféer og kiosker. Vil det markant forringe omsætningen og
indtjeningen på de enkelte steder?
Det er med beklagelse, at vi må konstatere, at af forvaltningen og politikerne har udskudt
området ”Eliteidræt” til 2011. Det skal blive interessant at se det kommunale udspil.

5.2.

Håndbold

Vi må konstatere, at samarbejdet mellem kommunens håndboldklubber er stoppet. Efter fire år
var ikke lykkedes at få samarbejdet til at fungere på tværs af traditioner, indstilling til
opgavernes fordeling m.v. Ærgerligt, men det kan jo vise sig, at det trods alt har givet et skub til
de involverede foreninger, så de hver for sig kommer styrket ud af projektet.

5.3.

Fodbold

Det var med glæde, at vi midt i efteråret 2009 så AB i toppen af 1. division. En oprykning til
Superligaen syntes at ligge lige for, selv om det var et år eller to tidligere end AB’s vision. Nu er
situationen ændret, så AB ligger midt i divisionen, og udviklingen kan gå hver sin vej. Lad os
håbe, at det bliver den rigtige med topkampe på Gladsaxe Stadion. Det vil være dejligt.
Det er også dejligt at se, at flere andre hold i kommunens fodboldklubber er rykket op, og at de
klarer sig godt i de nye rækker. Der er ingen tvivl om, at der i Gladsaxe er en masse talenter, og
at der er et stort antal dygtige og entusiastiske trænere.
I samarbejde med kommunen har FIG forsøgt at arrangere ”Gladsaxe Fodbold-træf” for ledere,
trænere og andre interessenter i kommunens mange fodboldklubber. Desværre uden held…….!
Idéen var bl.a. at skabe et fodboldens netværk, hvor trænere og ledere kunne finde sammen
omkring træneruddannelse, træningskampe, ungdomsrekruttering m.v., men interessen var
desværre minimal, så initiativet er skrinlagt. Ærgerligt for fodboldens fremtid i Gladsaxe.

5.4.

Kraftcentre / Eliten

Visionsplanen for Fritid og Idræt siger, at der også skal arbejdes for eliten i Gladsaxe. I FIGs
bestyrelse mener vi, at den støtte, der gives til kraftcentrene for kano og kajak og for roning er
Beretning 2008

Page 10

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe
gode eksempler på, hvordan relativ få kommunale kroner kan skabe ikke bare sportslige
resultater, men også miljøer, der tiltrækker nye talenter. Begge kraftcentre har i de forløbne år
vist stigende sportslige resultater og en stigning i antallet idrætsudøvere tilknyttet
kraftcentrene.
At være vært for et kraftcenter kræver en velfunderet forening med en ledelse, der kan
håndtere det øgede aktivitetsniveau, den udvidede økonomi, samarbejdet med andre
foreninger og samtidig sikre, at foreningen som forening ikke forsvinder. Der skal være en
identitet, som kan tiltrække nye medlemmer, børn og voksne, og som kan fastholde
medlemmerne i foreningen.
Det er et vigtigt arbejde, der er sat i gang med kraftcentre for de 2 idrætsgrene ved søen
forsætter, og det er da helt klart et koncept, vi vil arbejde på at udbrede til også at omfatte
andre idrætsgrene. Uden at have talt med foreningerne, så vil FIG da godt pege på, at atletik,
svømning og gymnastik vil være idrætsgrene, der ligger lige for at arbejde med.
Og selv om krisen kradser, så må nye tiltag ikke finansieres ved at overføre midler fra de
etablerede projekter.

5.5.

Styrketrænings-faciliteter

Når talen er på elite eller bare konkurrenceidræt på turneringsniveau, så må vi konstatere, at
det i dag er et must, at alle idrætsudøvere - svømmere, boldspillere, gymnaster, atletikfolk m.v.
- har mulighed for adgang til styrketræningsfaciliteter. Der er et center i Gladsaxe Sportshal,
der kan tilbyde styrketræning, men reglerne for, hvem der kan komme, og tidsrammerne for,
hvornår der er adgang, er alt for stramme og begrænsede. FIG har derfor i flere år arbejdet på
at få etableret et styrketræninglokale i Gladsaxe Sportscenter, hvor idrætsforeningerne kan
sende deres udøvere på tider, der passer bedre ind i foreningernes træningstider.
Vi er i løbende kontakt med den kommunale forvaltning om dette og har et vist håb om, at der
vil være styrketræningsfaciliteter i Gladsaxe Sportscenter ved denne tid til næste år.

5.6.

Breddeidræt

Der er mange, der sætter breddeidræt lig med selvorganiseret idræt og mener, at idrætten i
idrætsforeningerne ikke er breddeidræt. Det, mener vi i FIG, er en forkert opfattelse. Langt den
overvejende del af den idræt, der tilbydes i idrætsforeningerne, er breddeidræt. Det er idræt
for hr. og fru Hansen. Det er motion på et niveau, der er tilpasset den enkelte.
De fleste idrætsgrene har turneringer og stævner for ikke-eliten med hundredvis af deltagere.
Hvor der bliver ydet en indsats. Der bliver kæmpet. Selv om det er konkurrence, så er det
milevidt fra det, FIG forstår som elite-idræt. Eliteidræt er i vores øjne idræt, der dyrkes på et
plan, hvor målet er danske eller internationale mesterskaber.
I FIG er vi lidt forundrede over den meget skarpe fokusering, der er i det politiske system på
forskellene mellem elite (læs: idræt med konkurrencer) og bredde (læs: idræt uden for
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idrætsforeningerne). Hovedparten af idrætsforeningernes medlemmer dyrker idræt som en
motion i et socialt miljø, og når man etablerer lokaliteter og faciliteter for idræt, så vil det være
til glæde for de mange både bredde / motionister og de få, der har en drøm om at blive
verdensmester, og som derfor træner på et højt og intensivt niveau.
FIG er glad for, at der nu kommer en hal indrettet til gymnastik, og vi er spændt på hvordan
samspillet mellem idrætten, fritidsklubben og skolen vil udvikle sig. Selv om hallen kommer til
at ligge i kommunens absolutte yderkant, så håber vi da, at den vil udvikle sig til at være
udgangspunktet for mange borgeres idræts- og motions-aktiviteter. Men det kommer ikke af
sig selv. Der må gøres en indsats, så det bliver alment kendt, at der er denne facilitet, og der må
gøres tiltag, så det bliver attraktivt at bruge hallen som base.
Hvis Gyngemosehallen skal være udgangspunkt for løbere, cyklister og andre motionister, skal
der være et system af stier og veje, der er afmærkede. Det kunne være stier der har forbindelse
til området ved Høje Gladsaxe bebyggelsen. Det kunne være stier der fører ud til områderne i
Fedt- og Smørmosen. Det kunne være stier der er har markerings oplysning, så de kan
anvendes hele året.

6. Afsluttende bemærkninger
Der skal her lyde et stort til lykke til alle idrætsudøvere - og foreningerne bag dem - med de
flotte resultater, der er opnået i det forløbne år.
Selv om Gladsaxe Kommune har fornuftige, men ikke de store, forkromede idrætsfaciliteter, så
forstår foreninger og medlemmer at få tilkæmpet sig opmærksomhed og resultater, der rækker
ud over kommunegrænsen. Det er primært de individuelle idrætsgrene og ”søens folk”, som
slår igennem, hvorimod vi desværre må se i øjnene, at holdidrætterne har svære tider.
Som afslutning på årets beretning vil FIGs bestyrelse gerne takke alle samarbejdspartnere for
den gode vilje og ånd, som løsning af opgaver og forhandlinger har været ført i.
Tak til Gladsaxe Kommunes forvaltninger, til politikere, foreningsledere og organisationer. Og
tak til Nordea og Gladsaxe Bladet for støtten.
Bestyrelse og generalsekretær vil altid forsøge at leve op til interesseorganisationens navn –
Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe / FIG – hvor ordet ”idrætsråd” er møntet på hjælp og støtte
for vore medlemsforeninger om alt i den daglige drift, og så sandelig også - og ikke mindst - er
møntet på hjælp og støtte til kommunens embedsmænd og –kvinder, politikere m.fl. om alt i
forbindelse med nyanlæg samt drift og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne.
Bestyrelsen håber også at få etableret et meget tættere samarbejde med de nyvalgte
brugerbestyrelser på kommunens to store idrætsanlæg. I svære økonomiske tider er det vigtigt
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at samarbejde og trække i samme retning til glæde for vore fælles brugere –
idrætsforeningerne og deres medlemmer.
FIGs bestyrelse og generalsekretær tilbyder sin positive medvirken til alt, der berører fritids- og
idrætsområdet for kommunens borgere.
Tak for året 2009 – og vi er glade for og parate til at tage fat i opgaverne i 2010.

Bestyrelsen
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