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Tak
Indledningsvis vil FIG’s bestyrelse takke vores samarbejdspartnere - politikerne i KFIU
og FOU, Kultur- og Idrætsforvaltningen, administrationen på idrætsanlæggene,
NORDEA og Gladsaxe Bladet - for et godt og konstruktivt samarbejde i FIG’s 92. år.
Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at sige tak til Michael Bruun Jepsen, som
satte sig i Generalsekretærstolen den 1.12.2013. Michael brugte de første måneder til
at sætte sig ind i de mange opgaver og samtidig gjorde Michael en stor indsats for at
udvikle idrætten i Gladsaxe. Tak for den ildhu, som Michael har lagt i arbejdet helt fra
starten. Generalsekretæren er jo vores omdrejningspunkt – omkring de mange
aktiviteter som berører idrætsområdet i Gladsaxe. Michael valgte desværre at tage
mod et tilbud om at blive Sportschef på fuld tid i sin atletikklub. Det kan vi ikke
fortænke ham i – og det har så medført, at vi har været gennem endnu en
ansættelsesproces – og har fundet en ny Generalsekretær - Per Seier - som tiltrådte
den 1.3.2015. Vi håber, at Per hurtigt vil komme ind i de daglige administrative
rutiner og få styr på de mange vigtige opgaver.
Endelig mange tak til vores medlemsforeninger for jeres tillid til, at vi nok skal klare
opgaverne.

Resumé
Medlemstallene i foreningerne ligger på ca. 15.485 med 8.100 medlemmer under 25
år. De er et fald på 490 medlemmer under 25. Generelt i Gladsaxe kommune ligger
antallet af foreningsaktive i forhold til antallet borgere i kommunen på 9.200 ud af en
befolkning på ca. 67.000, hvilket svarer til ca. 14%, så der er et stykke vej op til DIF’s
og DGI’s vision 25-50-75.
FIG’s sekretariat har haft det første hele år (2014) på kontoret Isbanevej 3.
Generalsekretær Michael Bruun Jepsen blev ansat den 1. december 2013 og har
varetaget arbejdsopgaverne i FIG’s sekretariat frem til udgangen af februar 2015.
Michael har dog brugt marts måned 2015 til at afslutte en række opgaver og at sætte
vores nye generalsekretær Per Seier ind i arbejdet. Vi kan - efter aftale – også trække
lidt på Michael i fremtiden.
Ved FIG’s repræsentantskabsmøde i april 2014 blev uddelt følgende priser:




3

FIG’s Talentpris - Pernille Knudsen fra Gladsaxe Kano- og Kajakklub
Nordeas Idrætslederpris - Kim Lohmann fra Gladsaxe Ishockey
FIG legater blev uddelt til:
o AB-cricket
o Gladsaxe Minisport
o Bagsværd Gymnastikforening
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o
o
o

Værebro Boldklub
Gladsaxe HG
Bagsværd Roklub

Ved idrætsmodtagelsen for 2014 uddelte Gladsaxe Kommune følgende priser:



Årets idrætsudøver- Henriette Engel Hansen fra 361 Kano- og Kajakklub
Årets idrætsleder - Irene Chabior fra GIF Svøm

Ved Byrådets Idrætsmodtagelse den 26. januar 2015 blev et rekordstort antal
deltagere – 210 idrætsudøvere fra 16 foreninger - hædret.
FIG ser dette som resultatet af et målrettet arbejde i foreningerne og det store
arbejde som både den enkelte idrætsudøver og de mange frivillige ledere og trænere
udfører.
Forudsætningerne for dette arbejde er, at rammerne er til stede – gode faciliteter,
veldrevne organisationer samt dygtige og engagerede supportteams (trænere, ledere
m.fl.).
I foråret 2014 afviklede vi endnu et Gladsaxe Lederakademi med 19 deltagere. Et
initiativ, som støttes økonomisk af Folkeoplysningsudvalget og med deltagere fra 3 af
foreningsområderne under Folkeoplysningsloven - BUS, KULTUREN og Idrætten.
Det er et fantastisk godt kursusprogram med nogle højt kvalificerede indlægsholdere.
Vi har igen i 2014 fået en flot evaluering fra deltagerne. Efter evalueringen har vi
besluttet at tilbyde endnu et Leder Akademi med start i efteråret 2015. Vi har fået en
ny kursusleder - Henning Hansen (SportHouse) – som er i gang med planlægningen.
Vi forventer på Repræsentantskabsmødet at kunne udmelde program og datoer for
Leder Akademi 2015.
FIG’s bestyrelse vil igen opfordre alle vores medlemmer til finde egnede kandidater til
at deltage i dette favorable uddannelsestilbud.
FIG gennemførte en medlemsundersøgelse i marts 2014 – og vi præsenterede
resultaterne på sidste års Repræsentantskabsmøde. Et af resultaterne af
undersøgelsen var en anbefaling, om at igangsætte en facilitetsanalyse. Bestyrelsen
har derfor arbejdet benhårdt på at få det sat på dagsordenen. Og i forbindelse med
budgetforliget for 2015 blev forslaget hørt og der er indgået en aftale med IDAN
(Idrættens Analyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet), som i foråret/sommeren
2015 gennemfører analysen.
Vi forventer, at analysen vil pege på, hvor der er behov for investeringer og udvikling,
så idrætsanlæggene afspejler den efterspørgsel idrætten i Gladsaxe har i fremtiden.
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FIG har afgivet høringssvar i forbindelse med Kommunens Strategiplan 2014 og en
Sundhedsplan for Gladsaxe. Begge høringssvar indgik i den politiske behandling og
vores input er ført til referat, så de kan inddrages i den efterfølgende proces.
Vi blev ligeledes hørt i sagen omkring fordeling af tider i Gyngemosehallen – og her fik
vi en politisk beslutning, som lå i tråd med det vi fandt fornuftigt.
FIG fyldte 90 år i 2013 – og Repræsentantskabsmødet valgte en ny bestyrelse, som
nu i 2 år har arbejdet efter den udviklingsplan, som vi præsenterede på
Repræsentantskabsmødet sidste år – og vi har lavet en opdatering af planen i
sommeren 2014.
Vi mener, at dette initiativ er med til, at FIG er blevet en del af den udvikling, der
igangsættes i Gladsaxe og vi vil gerne fortsætte med at frembringe nye initiativer.
Dette skal naturligvis ske på baggrund af vores medlemmers interesser, så de er med
til at forbedre vilkårene for idrætslivet i Gladsaxe.
Skolereformen trådte i kraft i august 2014 og vi arbejdede sammen med
Forvaltningen og de øvrige paraplyorganisationer (BUS, KULTUREN og aftenskolerne)
med at få udviklet en hjemmeside, hvor skolerne kan se, hvad foreningslivet kan
tilbyde i forhold til kravet om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45
minutter).
Vi synes, at det var et godt initiativ, som har givet nogle fantastiske tilbud til
skolerne. Det er bare ærgerligt, at skolerne ikke for alvor har taget initiativet til sig endnu.
Der blev i 2012 gennemført en ændring af brugerorganisationen af idrætsanlæggene
og der blev etableret en Brugerbestyrelse for idrætsanlæggene og indført Brugerråd
og Brugermøder. Denne organisering har nu fungeret i 2 år. Der er derfor gennemført
en evaluering af den nye organisering. KFIU har på baggrund af evalueringen
besluttet at ændre valgproceduren til Brugerbestyrelsen, således at foreninger




under 100 aktive medlemmer har 1 stemmeberettiget deltager
med 100-1000 aktive medlemmer har 2 stemmeberettigede deltagere
med over 1000 aktive medlemmer har 3 stemmeberettigede deltagere.

Gladsaxe Løbet har udviklet sig til en god familietradition. Der er en stadig stigende
tilslutning til arrangementet. Ved starten i 2008 deltog 203 og hvert år siden er
deltagerantallet steget – og i 2014 satte vi en ny rekord med 784 tilmeldte. Flere
foreninger er også begyndt at tilmelde sig samlet – det håber vi vil fortsætte. Der skal
lyde en stor tak til Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune, som alle støtter
arrangementet.
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Gyngemosehallen er afsluttet som forsøgsprojekt. Hallen går nu over til
”normalfordeling” – det vil sige, at FIG skal fordele tiderne i de tidsrum, hvor
foreningerne råder over Gyngemosehallen. GIF Gymnastik får dog en brugsaftale, så
de vil råde over Springområdet i 50 timer om ugen. De nye retningslinjer er netop
blevet godkendt i KFIU – og skal udmøntes med virkning fra august 2015.
Foreningernes Styrketrænings forening er kommet i gang og har fungeret i hele 2014.
Vi har stadig plads til flere medlemsforeninger selvom vi i 2014 fået har endnu et
medlem, så det nu er følgende foreninger, der bruger lokalet:






Gladsaxe Svøm (GSC)
Gladsaxe Ishockey (GLIS)
Lyngby-Gladsaxe Volley
361 Kano- og Kajakklub
Gladsaxe HG

”Bagsværd Sø” har fået 90 mio. kr. til et projekt, som ved udgangen af 2017 skal give
os et nyt nationalt rostadion med træningsfaciliteter i verdensklasse. I slutningen af
januar 2015 faldt økonomien til dette på plads, da A.P. Møllerfonden donerede 50
millioner kr. til projektet - de resterende 40 millioner betales af kommunerne
Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk samt Team Danmark og idrætsforbundene
– DKF og DFR.
Blågård lukker helt ned i 2016 og flytter til Carlsberg-byen på Vesterbro. Der er derfor
store bekymringer omkring vores foreningers mulighederne for anvendelse af
faciliteterne på Blågård.
Gladsaxe Kommune fik i starten af 2014 en ”føler” fra nogle repræsentanter fra FC
Barcelona (FCB), som gerne ville etablere en fodboldskole i Gladsaxe.
Fodboldklubberne og FIG blev inddraget i processen, som endte med, at KFIU - i
december 2014 - takkede nej.
FIG inviterede de politiske partier til et temamøde med vores medlemsforeninger i
november 2014. Der var en god opbakning og et flot fremmøde. Vi fik skabt en god
debat om de idrætslige dilemmaer, som vi havde forberedt.
Der har i 2014 – i lighed med tidligere år – været afholdt en række større
arrangementer i Gladsaxe - blandt meget andet blev traditionen tro i august afholdt
Gladsaxedagen – den årlige budgetdag.
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Medlemsforeninger og medlemstal
FIG ligger på et stabilt antal medlemsforeninger. Ved udgangen af 2014 var der 78
medlemsforeninger plus 13 firmaidrætsforeninger.
Antallet af medlemmer i foreningerne ligger på 15.485 med 8.100 medlemmer under
25 år. De er et fald på 490 medlemmer under 25. Generelt i Gladsaxe kommune
ligger antallet af foreningsaktive i forhold til antallet borgere i kommunen på 9.200 ud
af en befolkning på ca. 67.000, hvilket svarer til ca. 14%, så der er et stykke vej op til
DIF’s og DGI’s vision 25-50-75. Vi skal således mere end 3 doble medlemstallene i
idrætsforeningerne de næste 10 år, hvis visionen om, at i 2025 er 50% af
befolkningen medlem af en idrætsforening og 75% er idræts-aktive

Sekretariat og Bestyrelse
FIG’s sekretariat har haft det første hele år (2014) på kontoret Isbanevej 3 – på 1. sal
i forhuset til skøjtehallen – indgang i Vestgavl.
FIG’s bestyrelse bestod i 2014/15 af:
John Sørensen, formand (GLIS)
Idrætsrepræsentant i FOU (næstformand i 2014 og 2016)
FIG’s repræsentant i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene
Bestyrelsesmedlem IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden)
Medlem af TV2-Lorrys repræsentantskab (idrætsrepræsentant)

Inger F. Hammeken, næstformand (BAC)
Idrætsrepræsentant i FOU
Styregruppe Gyngemosehallen

Mikkel Grøn (AB Cricket)
Integrationsrådet
Styregruppe Gyngemosehallen
Suppleant FOU
Suppleant Brugerbestyrelsen

Thomas Dreyer (IF Bytoften)
Niels Hansen (Gladsaxe Kano&Kajak)
Frank Bøgelund (GIF Gymnastik)
Jan Kold (GVK)
Suppleanter:
Lisbeth Nielsen (JUDO)
Suppleant FOU

Michael Nielsen (Toitsu)
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Revisorer:
Tom Sparwath (Bagsværd Roklub)
Torben Jansen (Gladsaxe IF) - suppleant
Sekretariatet:
Generalsekretær Michael Bruun Jepsen blev ansat den 1. december 2013 og har
varetaget arbejdsopgaverne i FIG’s sekretariat frem til udgangen af februar 2015,
hvor han fratrådte stillingen til fordel for en Sportschefstilling i Hvidovre. Michael
brugte dog marts måned til at afslutte en række opgaver og at sætte vores nye
generalsekretær Per Seier ind i arbejdet.
Sekretariatets og bestyrelsens opgaver rækker fra fordeling af sale, haller og baner til
høringssvar til strategier og politikker på områder, hvor idrætten er berørt samt til
rådgivning af og assistance til vores medlemsforeninger. FIG har udarbejdet
høringssvar i forbindelse med høringerne omkring hhv. Kommunens Strategiplan og
Sundhedspolitik. FIG er ligeledes repræsenteret i styregruppen i Gyngemosehallen
(styregruppen nedlægges i 2015, når forsøgsprojektet er afsluttet) og i
Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene.
FIG deltager i de seminarer og konferencer der arrangeres af DIF (Danmarks
Idrætsforbund) og af IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden), hvor vi samler
inspiration og udveksler erfaringer med Idrætsrådene i landets øvrige kommuner.

Priser og legater
Ved FIG’s repræsentantskabsmøde i april 2014 blev uddelt følgende priser:
FIG’s Talentpris tilfaldt Pernille Knudsen fra Gladsaxe Kano- og Kajakklub. Pernille
ønskes held og lykke med karrieren!
Nordeas Idrætslederpris gik til Kim Lohmann fra Gladsaxe Ishockey for nye initiativer
og arbejdet med ungdommen i klubben.
FIG legater blev uddelt til følgende medlemsforeninger: AB-cricket, Gladsaxe
Minisport, Bagsværd Gymnastikforening, Værebro Boldklub, Gladsaxe HG, Bagsværd
Roklub
Ved idrætsmodtagelsen for 2014, som fandt sted den 26. januar 2015, blev prisen
som årets idrætsudøver i Gladsaxe for 3. gang tildelt Henriette Engel Hansen fra 361
Kano- og Kajakklub. Der skal lyde et stort tillykke til Henriette.
Årets idrætsleder 2014 blev Irene Chabior for hendes flotte arbejde for GIF Svøm,
som i dag har over 2.000 medlemmer. En stor tak til Irene for hendes mangeårige
indsats for idrætten i Gladsaxe.
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I 2015 kan FIG uddele færre penge fra FIG Legatet. Midlerne til FIG Legatet kommer
fra en hovedkilde: Vores kollektionen i Landbrugslotteriet. Vi mistede desværre en del
”spillere”, da vi dels flyttede til Isbanevej og dels havde generalsekretæren sygemeldt
i en længere periode i 2014. Hvis vi skal skaffe flere penge til FIG Legatet, så skal vi
have solgt nogle flere lodder til Landbrugslotteriet. Det håber vi, at I vil hjælpe til med
.
NORDEA uddeler igen i år på Repræsentantskabsmødet 3 priser til henholdsvis en
leder og en idrætsaktivitet eller idrætsudøver fra inde- og udeidræt.
FIG takker NORDEA Fonden for disse flotte priser.

Sportslige resultater
Vi har haft den fornøjelse, at der ved Byrådets Idrætsmodtagelse igen var et stort
antal deltagere – 210 idrætsudøvere fra 16 foreninger, der blev hædret den 26.
januar 2015.
FIG ser det som resultatet af en kombination af målrettet arbejde i foreningerne og
det store arbejde som både den enkelte idrætsudøver og de mange frivillige ledere og
trænere udfører. Forudsætningerne er efter vores mening, at rammerne er til stede –
jf vores idrætsmodels 3 ben (Facilitet, Organisation, Supportteam). Idrætsmodellen
kan efter vores mening bruges til at synliggøre, hvor der skal sættes ind og hvad der
skal fungere og være til stede, når man vil skabe resultater.

Gladsaxe Lederakademi
I foråret 2014 afviklede vi endnu et Gladsaxe Lederakademi med 19 nuværende eller
kommende frivillige ledere i foreningerne. Igen er det et initiativ, som støttes
økonomisk af Folkeoplysningsudvalget og med deltagere fra 3 af foreningsområderne
under Folkeoplysningsloven - BUS, KULTUREN og Idrætten. Det er et fantastisk godt
kursusprogram med nogle højt kvalificerede indlægsholdere. Vi har igen i 2014 fået en
flot evaluering fra deltagerne, som alle har fået kompetencer, der gør, at de i
fremtiden kan være med til at løfte mange af de frivilliges opgaver i foreningerne. Det
var en ”flok glade akademikere”, der mødte op på Rådhuset den 10. juni 2014, hvor
Borgmesteren ønskede dem tillykke og uddelte diplomerne for vel gennemført Leder
Akademi.
En stor tak til de virksomheder, der stiller indlægsholdere og til Lisbeth Trinskjær
(forstander Ubberup Højskole), som igen i 2014 påtog sig opgaven med at være den
”røde tråd” (kursusleder) i hele forløbet. Som noget nyt prøvede vi i 2014 at lægge
kurset i foråret, hvor det tidligere har ligget med start i efteråret. Efter evalueringen
af dette forløb har vi besluttet at tilbyde endnu et Leder Akademi og denne gang med
start i efteråret 2015. Vi skal have en ny Kursusleder, da Lisbeth Trinskjær har måttet
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melde fra på grund af stort arbejdspres i hendes nye rolle som formand for
Højskoleforstanderne i Danmark. Vi har gennemført en interviewrunde med 3
ansøgere til kursuslederstillingen – og har valgt Henning Hansen (SportHouse).
Henning er i gang med planlægningen, så vi på Repræsentantskabsmødet forventer at
kunne udmelde program og datoer for Leder Akademi 2015.
FIG’s bestyrelse vil her i beretningen opfordre alle vores medlemmer til finde egnede
kandidater til at deltage i dette favorable uddannelsestilbud. Det er her muligheden
for at forberede et generationsskifte i jeres forenings bestyrelse og muligheden for at
klæde nye eller kommende unge idrætsledere på til de udfordringer, som
foreningslivet står over for. Vi ved godt, at vi har fremført dette hvert år i
beretningerne siden 2011, men det gør det ikke mindre vigtigt. Det er et fantastisk
tilbud for en kommende leder – og husk, at Gladsaxe Leder Akademi også godt må
sættes på CV’et.
Vi er ude i god tid denne gang og vil meget gerne i dialog med den enkelte forening,
så I eventuelt giver kursusdeltageren inspiration til en lille opgave, som i
efterfølgende kan implementere i jeres forening, når kurset er gennemført. Vi
planlægger også – som noget nyt - at tilbyde en repræsentant fra deltagernes
forening at deltage på kurset den lørdag, hvor deltagerne fremlægger deres
projektopgaver. Her kan der garanteret hentes en del inspiration både fra egne og
andre foreningers deltageres arbejde.

Facilitetsanalyse
FIG gennemførte en medlemsundersøgelse i marts 2014 – og vi præsenterede
resultaterne på sidste års Repræsentantskabsmøde. Et af resultaterne endte i en
anbefaling fra jer, om at der burde igangsættes en facilitetsanalyse. Bestyrelsen har
derfor arbejdet benhårdt på at få det sat på dagsordenen. Vi har præsenteret
resultaterne af undersøgelsen for både KFIU og Brugerbestyrelsen.
I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev vores forslag hørt og omsat til en
budgetnote, hvilket betød - at der nu er indgået en aftale med IDAN (Idrættens
Analyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet), som i foråret/sommeren 2015
gennemfører analysen. Der forventes at foreligge en rapport omkring
indendørsfaciliteterne i maj 2015 – og en rapport omkring udendørsfaciliteterne i
august 2015. Der skulle således gerne ligge en række anbefalinger inden budgettet
for 2016 lægges fast. Vi håber, at der til budgettet for 2016 kan skabes finansiering af
de initiativer som rapporten vil pege på. Idrætten er repræsenteret i en Følgegruppe
med 3 personer - Anne Frankland (Brugerbestyrelsen), Bjarne Ziegler (AB Skovdiget)
og John Sørensen (FIG).
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Vi forventer, at analysen vil pege på, hvor der er behov for investeringer og udvikling,
så idrætsanlæggene afspejler den efterspørgsel idrætten i Gladsaxe har nu og i
fremtiden.

Idrætspolitik
Revisionen af Folkeoplysningsloven krævede en opdatering af de kommunale
politikker inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsområderne samt
Folkeoplysningsområdet. Der er derfor udarbejdet en Idrætspolitik for perioden 201417. Vi er ved at være halvvejs gennem perioden, så vi vil opfordre til, at der arbejdes
med opfølgning på målene.
FIG’s formand og næstformand blev af deres idrætsforeninger indstillet og valgt til
Folkeoplysningsudvalget (2014-2017) og FIG har i den nye organisering af
idrætsanlæggene fået en fast plads i Brugerbestyrelsen. Gennem blandt andet disse
fora og vores kontakt med Forvaltningen og politikerne ser vi muligheder for at
påvirke udviklingen og kvalificere de politiske beslutninger inden for idrætsområdet i
Gladsaxe.

Høringssvar
FIG har bl.a. afgivet høringssvar i forbindelse med Kommunens Strategiplan 2014 og
en Sundhedsplan for Gladsaxe. Begge høringssvar indgik i den politiske behandling –
og selvom det ikke umiddelbart har medført væsentlige ændringer i de endelige
strategipapirer, så er der lyttet til vores synspunkter og vores input er ført til referat,
så de kan inddrages i den efterfølgende implementeringsproces.
Vi blev ligeledes hørt i sagen omkring fordeling af tider i Gyngemosehallen – og her fik
vi en politisk beslutning, som lå i tråd med det vi fandt fornuftigt.
Vi har i skrivende stund afgivet høringssvar til det udkast til ”Ungestrategi”, som der
arbejdes på i øjeblikket.
Endelig har vi afgivet en budgetudtalelse for 2016.
Vi har gennem dette arbejde forfulgt Udviklingsplanens imagemål.

Udviklingsplan og Idrætsmodel
FIG kunne i 2013 fejre sin 90 års fødselsdag – og Repræsentantskabsmødet valgte
samtidig en ny bestyrelse, som nu i 2 år har arbejdet efter den udviklingsplan, som vi
præsenterede på Repræsentantskabsmødet sidste år. Vi har lavet en opdatering af
planen i sommeren 2014.
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Vi mener, at dette initiativ er med til, at FIG er blevet en del af den udvikling, der
igangsættes i Gladsaxe og vi vil gerne fortsætte med at frembringe nye initiativer.
Dette skal naturligvis ske på baggrund af vores medlemmers interesser, så det er
med til at forbedre vilkårene for idrætslivet.
FIG’s vision er: SAMMEN UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE. Det betyder, at vi skal
finde nogle at samarbejde med og komme med ideer til, hvad vi gerne vil udvikle. Vi
synes, at der er sket en positiv udvikling af samarbejdet med vores nærmeste
samarbejdsparter. Der er fortsat plads til forbedringer, men skal vi tage de store
briller på, så er vi blevet involveret og der er lyttet til vores synspunkter. Bestyrelsen
tror på, at vi er på vej i en rigtig retning – og vi vil gøre en indsats for at fortsætte i
det spor.
Rom blev ikke bygget på 1 dag – det gør idrætsfaciliteter i Gladsaxe heller ikke. Vi
glæder os dog til at få indflydelse på, hvad, hvor og hvornår der på et faktuelt
grundlag besluttes investeringer i idrætten. Uden attraktive faciliteter forlader
borgerne i Gladsaxe ikke et inaktivt liv (sofaen og fjernbetjeningen mm) – og de der
allerede er aktive skal naturligvis også have moderne (tidssvarende) faciliteter og
fleksible muligheder for at kunne dyrke deres fritidsinteresser.
Idrætsmodellen vil stadig være vores måde at drøfte udvikling på – såvel på det
overordnede plan som med den enkelte forening. Alt kan ikke puttes i kasser, men at
skabe en ramme for, hvordan vi taler om udvikling og hvilke forudsætninger, der skal
være til stede – mener vi er en forudsætning for at skabe vækst og udvikling for
idrætten.
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Vi har udarbejdet input til strategier for såvel elite- som breddeidrætten i Gladsaxe. Vi
afleverede disse dokumenter til Forvaltningen i håb om, at der kunne skabes et fælles
billede af, hvad vi gerne vil i Gladsaxe. Vi forventer fortsat, at Forvaltningen bruger
disse som inspiration til den politiske drøftelse, som skal tages i KFIU. Den svære del
er nok at få skabt en politisk enighed om eliteidræt i Gladsaxe.
Elite- og breddeidræt er i mange sammenhænge to sider af samme sag – begge
kræver nogle gode fysiske rammer (faciliteter), nogle engagerede frivillige
(organisation) og nogle dygtige trænere mm (support team) – sidst og ikke mindst
nogle engagerede idrætsudøvere. FIG er fortsat af den opfattelse, at en øget
efterspørgsel på idræt forudsætter en kvalitet i udbuddet fra idrætsforeningerne og
mulighed for at kunne være fleksible i forhold til brugernes behov.
Den vedtagne Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik forudsætter, at vi som idrætsforeninger
kan understøtte den øgede efterspørgsel. Derfor skal rammebetingelserne og
infrastrukturen understøtte det og foreningerne har efter vores opfattelse brug for at
kunne koncentrere sig om kerneydelsen (altså idrætten) og skal ikke omklamres af
bureaukratiske procedurer, processer og systemer. Alle siger, at det skal være let at
være frivillig – det kan dog ind i mellem opleves anderledes – set fra den enkelte
idrætsforening. Det kan ikke nytte noget, når man skal digitalisere og automatisere
administrationen, at arbejdsbyrden lægges over på foreningerne og de frivillige. Vi har
derfor store forventninger til at se, hvilke forslag der kommer frem i forbindelse med
den igangværende Facilitetsanalyse.
Bookingsystemet er fortsat en udfordring for brugerne – uanset hvad, så er systemet
ikke let tilgængeligt – og vi havde regnet med, at der i 2015 ville komme en mere
brugervenlig version. Vi fik at vide, at Københavns Kommune og KMD
(Kommunedata) var i gang med at lave en ny version. Hvorfor det arbejde ser ud til
at være gået i stå – vides ikke, men vi vil naturligvis forfølge dette.

Skolereform
Skolereformen trådte i kraft i august 2014 og vi arbejdede sammen med
Forvaltningen og de øvrige paraplyorganisationer (BUS, KULTUREN og aftenskolerne)
med at få udviklet en hjemmeside, hvor skolerne kan se, hvad foreningslivet kan
tilbyde i forhold til kravet om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45
minutter).
Vi fik alle tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering – og
her lægges op til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem
skoler og foreninger. FOU nedsatte på sit første møde i 2014 en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skulle sikre
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inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af
skolereformen. Der blev afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra
foreningerne var inviteret – og der blev afholdt en konference den 26. april 2014,
hvor det var ambitionen at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et
samarbejde med skolerne.
Vi synes, at det var gode initiativer, som gav grobund for nogle fantastiske tilbud til
skolerne. Det er bare ærgerligt, at skolerne ikke har taget initiativet til sig. Det er i
skrivende stund meget begrænset, hvad skolerne har igangsat – vi presser derfor på,
for at få skabt nogle konkrete aftaler mellem foreningerne og skolerne. Det er meget
vigtigt, at man bruger de samarbejdsaftaleskemaer, der ligger på hjemmesiden – idet
den forsikringsmæssige del er koblet op på disse. Se mere på hjemmesiden:
http://www.gladsaxe.dk/skoleogfritid

Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder
Som konsekvens af den ændrede organisering af den kommunale administration og
forvaltning af de kommunale idrætsanlæg blev der i 2012 gennemført en ændring af
brugerorganisationen og der blev etableret en Brugerbestyrelse for idrætsanlæggene
og indført Brugerråd og Brugermøder. Ansvarsområdet for idrætsfaciliteterne
begrænses ikke til den direkte drift, men omfatter også spørgsmål om udviklingen af
faciliteterne.
Denne organisering har nu fungeret i godt et år – og i forbindelse med
kommunalvalget ændredes den politiske repræsentation fra 5 til 2 i
Brugerbestyrelsen. De 2 politisk valgte repræsentanter er Katrine Skov (A) og Lars
Abel (C) – herudover sidder der 4 repræsentanter valgt af idrætsforeningerne og 2 fra
de selvorganiserede, 1 fra FIG og 1 medarbejderrepræsentant for de ansatte på
idrætsanlæggene. Idrætschefen faciliterer møderne. Formand for Brugerbestyrelsen
blev et genvalg af Anne Frankland, BAC.
Brugerrådsmøder afholdes mindst 2 gange årligt. Her inviteres foreningerne til at
deltage og møderne tager temadrøftelser på programmet. FIG vil opfordre til, at man
deltager på disse møder, da det er her vi alle kan blive inspireret og få en debat.
Der har ligeledes været afholdt Brugermøder på de enkelte idrætsanlæg. En
evaluering af disse møder har medført, at administrationen vil forsøge at målrette
møderne med de enkelte foreninger på visse faciliteter og fortsætte møderækken med
andre. Det har vist sig mere effektivt at tage møder, når foreningerne har noget på
dagsordenen frem for at holde møder, hvor der reelt ikke var behov. Den nye form
evalueres om 1 år.
Der er netop gennemført en evaluering af den nye organisering og KFIU har på den
baggrund besluttet at ændre valgproceduren til Brugerbestyrelsen således:
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Alle foreninger, der er godkendt med idræt som formål, kan deltage med
repræsentanter til valghandlingen til Brugerbestyrelsen.
Foreninger under 100 aktive medlemmer har 1 stemmeberettiget deltager
Foreninger med 100-1000 aktive medlemmer har 2 stemmeberettigede deltagere
Foreninger med over 1000 aktive medlemmer har 3 stemmeberettigede deltagere.
Antal aktive medlemmer følger indberettede medlemstal
Styrelsesvedtægtens § 14 ændres tilsvarende.

Gladsaxeløbet
Gladsaxe Løbet har udviklet sig til en god familietradition. Der er en stadig stigende
tilslutning til arrangementet.
Ved starten i 2008 deltog 203, i 2011 398 og i 2012 var det steget til 537 og i 2013 til
668 deltagere i 2014 igen ny rekord med 784 tilmeldte deltagere. Dejligt at se så
mange komme ud med familien og dyrke motion. Flere foreninger er også begyndt at
tilmelde sig samlet – det håber vi vil fortsætte. Bytoften gjorde 2014-løbet til deres
”Foreningsløb” – de tilmeldte over 100 deltagere – og nød både løbet og det
efterfølgende samvær – og benyttede lejligheden til at slutte søndagen af med en
klubfest. Et flot initiativ, som vi gerne ser kopieret af mange flere i 2015.
Der skal lyde en stor tak til Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune, som alle
støtter arrangementet.

Gyngemosehallen
Gyngemosehallen er afsluttet som forsøgsprojekt. Evalueringen er netop blevet
behandlet i både FOU og KFIU. Den korte version er, at forsøgsprojektet afsluttes med
udgangen af juni 2015. Hallen går nu over til ”normalfordeling” – det vil sige, at FIG
skal fordele tiderne i de tidsrum, hvor foreningerne råder over Gyngemosehallen. Der
vil dog – i lighed med andre specielindrettede lokaliteter – blive indgået en brugsaftale
med GIF Gymnastik, som vil råde over Springområdet i 50 timer om ugen.
De nye retningslinjer er netop blevet godkendt i KFIU – og skal udmøntes med
virkning fra august 2015.
Lidt uddybende om forsøgsprojektet i Gyngemosehallen (historik og fremtidig
fordeling – ansvar og roller):
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Gladsaxe Byråd besluttede 18.4.2007 at indlede et forsøgs- og udviklingsprojekt i den
kommende multianvendelige hal, som senere fik navnet ”Gyngemosehallen”. Hallen
blev taget i brug 9.1.2012.
Forsøgs- og udviklingsprojektet medførte ansøgning til Kulturministeren om
dispensation fra Folkeoplysningslovens lokaleanvisningsbestemmelser. Dispensationen
blev givet og er gældende frem til 30.6.2015, hvor forsøgs- og udviklingsprojektet
ophører.
Der er fra august 2015 besluttet en model for den fremtidige fordeling af faciliteterne i
Gyngemosehallen. Fordeling af lokaler for sæson 2015/2016 sker i perioden marts til
maj 2015.
Foreningstid
Tider til folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger og oplysningsforbund) til deres
kerneaktiviteter. Tider fordeles efter gældende retningslinjer af Foreningernes
Idrætsråd Gladsaxe (FIG).
Skoler og institutioner
Tider til brug for alle kommunens skoler og institutioner til undervisning og
understøttende aktiviteter. Gyngemosehallen er faglokale for idrætsundervisningen for
Enghavegård Skoles vedkommende. Tiderne fordeles af Børne- og
Kulturforvaltningen. Der er inkluderet tider til skolernes samarbejde med fritidslivet.
Tider til åbne tilbud til kommunens borgere
Tider til åbne tilbud hvor foreninger, kommunale institutioner, private og Børne- og
Kulturforvaltningen kan igangsætte aktiviteter. Åbne tilbud er fx. børnefødselsdage,
familieaktivitetsdage og holdtræning med fleksibel tilmelding. Ved nye åbne tilbud
vurderes de gældende åbne tilbud. Tiderne fordeles af Børne- og Kulturforvaltningen.
Forsøgsprojekter
Tider til afprøvning af nye tilbud, hvor foreninger, kommunale institutioner, private og
Børne- og Kulturforvaltningen kan igangsætte aktiviteter. Forsøgsprojekter kan vare
op til to år, hvorefter de skal indgå i den øvrige fordelte tid eller aktiviteten skal
placeres på et andet idrætsanlæg, så der sikres plads til nye initiativer. Projekter skal
være eksperimenterende og afprøve aktiviteter fx med nye målgrupper, at
organisering sker på en ny måde eller, at der skal afprøves nye aktivitetsformer.
Realisering af projekter afgøres af Børne- og Kulturforvaltningen.
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For at sikre kontinuitet for Gyngemosehallens medlemsmæssigt største bruger, GIF
Gymnastik indgås brugsaftale med foreningen for 50 ugentlige timer på
springområdet. En brugsaftale kan forhandles årligt eller kan være fortløbende med
opsigelsesvarsel. Tilsvarende er indgået på andre idrætsanlæg, hvor der er
idrætsforeninger i aktivitetslokaler, der er særligt indrettede med henblik på netop
deres aktivitet.
For at fortsætte den gode udvikling af organisationsformer, som GOF og FOF har
tilrettelagt indgås en partneraftale med de to oplysningsforbund for tilsammen op til
30 ugentlige timer i yogasalen og aerobicsalen. En partneraftale kan forhandles årligt
eller være flerårig, hvis der skønnes behov for det.
Da lokaler generelt i kommunen fordeles efter fælles retningslinjer og fordeles af FIG
vil FIG forestå fordeling af tider til foreninger i op til 30 ugentlige timer i yogasalen og
aerobicsalen, 52 ugentlige timer i rytmeområdet, 50 ugentlige timer på
motorikområdet og 25 ugentlige timer i boldsalen.

Foreningernes Styrketræningsforening
Foreningernes Styrketrænings forening er kommet i gang og har fungeret i hele 2014.
Vi har stadig plads til flere medlemsforeninger selvom vi i 2014 fået har endnu et
medlem, så det nu er følgende der bruger lokalet: Gladsaxe Svøm (GSC), Gladsaxe
Ishockey (GLIS), Lyngby-Gladsaxe Volley, 361 Kano- og Kajakklub og Gladsaxe HG.
Reklameindslag : Styrketræningslokalet ligger på 1. sal i forhuset til skøjtehallen – lige ved siden af
FIG’s kontor. Lokalet er på ca 100 kvm og er fuldt udstyret med de maskiner, vægte mm, som brugerne
har efterspurgt. FIG administrerer brugen og medlemsforeningerne betaler for deres brug af lokalet. FIG
har formandsposten i bestyrelsen og FIG’s generalsekretær faciliterer bestyrelsesmøderne, sikrer
adgange til brugerne og kan overvåge lokalet via videooptagelser. Kom forbi og se, om det ikke er noget
for din forening at bruge til medlemmernes styrketræning….

Bagsværd Sø
Med udgangen af 2017 får Danmark et nyt nationalt rostadion i Bagsværd med
træningsfaciliteter i verdensklasse. I slutningen af januar 2015 faldt økonomien til
dette på plads, da A.P. Møllerfonden donerede 50 millioner kr. til projektet. I alt
kommer det til at koste 90 millioner, og de resterende 40 millioner betales af
kommunerne Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk samt Team Danmark og
idrætsforbundene – DKF og DFR.
Kort fortalt er det planen, at det gamle elitecenter mellem Bagsværd Roklub og
Regattapavillonen rives helt ned, og et nyt center bygges op på fundamentet af det
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gamle. Desuden skal baneforløbet på søen ændres, og banerne gøres bredere. Udover
at skabe en træningsfacilitet i verdensklasse arbejdes der også på at skabe en venue
med renovering af tilskuerpladser og anlæg til stævneafvikling. Med skyldig respekt
for Bagsværd søs unikke natur tænkes natur og miljø ind i alt, både bygninger og
venue. Med de nye faciliteter er det målsætningen, at alle rosportsgrenene kan
tiltrække store mesterskaber som EM og VM.

Blågårds fremtid
Blågård lukker helt ned i 2016 og flytter til Carlsberg-byen på Vesterbro. Der er derfor
store bekymringer omkring vores foreningers mulighederne for anvendelse af
faciliteterne på Blågård. ”Flaget” er hejst i forskellige sammenhænge og der ingen
tvivl om, at det bliver en udfordring, hvis ikke der skaffes en tilsvarende kapacitet
andet steds eller indgås aftale med en ny ejer. Sagen er rejst over for Forvaltningen
og drøftet politisk, men i skrivende stund er der ingen afklaring.

Fodboldskole i Gladsaxe
Gladsaxe Kommune fik i starten af 2014 en ”føler” fra nogle repræsentanter fra FC
Barcelona (FCB), som gerne ville etablere en fodboldskole i Gladsaxe. FCB har andre
steder i verden sådanne fodboldskoler, hvor de optager talentfulde børn og gennem
deres professionelle træningsmetoder søger at udvikle talenterne. FIG inviterede i
februar 2014 kommunens fodboldklubber til en uformel ”snak” om, hvordan vi ville
forholde os til denne henvendelse. Der blev igangsat en nærmere undersøgelse af
henvendelsen, så det kunne blive mere konkret, hvad konsekvenserne og
mulighederne ville være. Der blev inden sommerferien afholdt en orienteringsmøde i
Loungen på Gladsaxe Stadion, hvor indholdet af henvendelsen blev drøftet.
For at gøre en lang historie kort, så endte KFIU med at sige nej tak til forslaget fra
FCB. FCB har - efter forlydender i medierne - aftalt at etablere Fodboldskole et andet
sted i det Storkøbenhavnske område. Var det tidspilde eller lærte vi noget af denne
proces?
Det er FIG’s bestyrelses opfattelse, at sagen blev håndteret på en sober måde. De
berørte foreninger blev involveret meget tidligt i processen, hvor der var mulighed for
at stille spørgsmål og bidrage med input. Vi fik bevist, at fortroligheden omkring
henvendelsen blev respekteret. Henvendelsen fik som sideeffekt sat fokus på
banekapaciteten – og har medført, at vi i fremtiden har mulighed for at anvende
kunstgræsbanerne hele året. Hvis vi skal være lidt selvkritiske – var vi så reelt klar til
at blive udfordret af nye tankegange om talentudvikling? Udfordrer den professionelle
idræt vores grundlæggende værdier og de kendte rammer i den frivillige
foreningsverden?
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Temamøde den 27.11.2014
FIG inviterede de politiske partier til et temamøde med vores medlemsforeninger den
27. november 2014. Vi er glade for den store opbakning og fremmødet, hvor der kom
en god debat om de dilemmaer, som vi havde forberedt. Mødet var planlagt som et
dialogmøde, hvor alle deltagerne fik mulighed for at drøfte dilemmaerne med
sidemanden, udfordre de øvrige tilstedeværende med synspunkter og endelig skrive
sine synspunkter og give et input til dilemmaerne. Mødet blev faciliteret af Søren
Gøtzsche fra DIF. Vi fik rigtig mange input, som er samlet op og vil danne baggrund
for FIG’s arbejde med udviklingen i Gladsaxe.

Større arrangementer
Der har i 2014 – i lighed med tidligere år - været en række arrangementer i Gladsaxe.
Vi vil her i beretningen ikke lave en udtømmende liste, men blot nævne, at der
traditionen tro blev afholdt ”Gladsaxedagen” – den årlige budgetdag – i august
måned.
Vi vil da også lige nævne, at AB i 2014 kunne fejre sit 125 års jubilæum. Dagen blev
blandt andet fejret med en flot reception i restauranten på Skovdiget og med en
bogudgivelse af klubbens historie og udvikling.
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