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1. Tak
Indledningsvis vil FIGs bestyrelse takke vores samarbejdspartnere politikerne i KFIU og FOU, Børne- og Kultur- og Idrætsforvaltningen,
administrationen på idrætsanlæggene, Nordea og Gladsaxe Bladet - for et
godt og konstruktivt samarbejde i FIGs 93. år.
Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at sige tak til Per Seier, som satte
sig i Generalsekretærstolen den 1. marts 2015. Per har brugt det første år i
stolen til at sætte sig ind i de mange opgaver, som dagligt kommer ind over
skrivebordet på Isbanevej.
Generalsekretæren er vores omdrejningspunkt – omkring de mange
aktiviteter, som berører idrætsområdet i Gladsaxe. Per overtog de mange nye
opgaver med oprejst pande og et fantastisk gå-på-mod. Per kastede sig fra
starten over fordelingerne af baner, haller og sale – et tidskrævende puslespil,
der skal gå op. Arbejdspresset har været stort i hele det 1. år, men vi tror på,
at det i 2016 vil blive muligt at trække på det første års erfaringer, så
arbejdspresset kan blive mere normalt.
Endelig vil vi gerne udtrykke vores tak til alle vores medlemsforeninger – tak
for jeres tillid til, at vi nok skal klare opgaverne.

2. Resume
FIG har 93 medlemsforeninger og medlemstallene i foreningerne ligger på
16.892 med 9.777 medlemmer under 25 år. Antallet af foreningsaktive i
forhold til antallet borgere i kommunen er ca. 25%, så der er fortsat et stykke
vej op til DIFs og DGIs målsætning 25-50-75, hvor der i 2025 skal være 50%
af borgerne, der er aktive i en idrætsforening.
Ved FIGs repræsentantskabsmøde i april 2015 blev Nordea Fondens
idrætslederpris, FIGs Talentpris og 7 FIG legater uddelt
Ved Byrådets Idrætsmodtagelse den 4. januar 2016 uddelte Gladsaxe
Kommune priser til ”Årets idrætsudøver” og ”Årets idrætsleder”. Herudover
blev langt over 100 idrætsudøvere i Rådhushallen hædret for deres
idrætspræstationer i 2015.
I efteråret 2015 blev afviklet endnu et Gladsaxe Leder Akademi – denne gang
med 15 deltagere fra 3 af foreningsområderne under Folkeoplysningsloven –
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BUS (spejderne), KULTUREN (de kulturelle foreninger) og
Idrætsforeningerne. Et fantastisk kursusprogram med højt kvalificerede
indlægsholdere gav også i 2015 en flot evaluering. Vi har besluttet at tilbyde
endnu et Leder Akademi med start i efteråret 2016 og vi kan på
Repræsentantskabsmødet uddele programmet, så de kommende kursister
allerede nu kan se datoer og begynde at tilmelde sig til Leder Akademi
2016/17. Tilmeldingsfristen vil være 1. juni 2016. FIGs bestyrelse vil endnu en
gang opfordre alle til at finde egnede kandidater til dette favorable
uddannelsestilbud.
FIG gennemførte en medlemsundersøgelse i marts 2014. Et af resultaterne af
undersøgelsen var en anbefaling til at igangsætte en facilitetsanalyse. IDAN
(Idrættens Analyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet) har i
foråret/sommeren 2015 gennemført analysen – og der forelå en rapport i juli
2015. Den 5. november 2015 præsenteredes nogle af resultaterne i
forbindelse med det årlige Brugerrådsmøde. Her mødte en del af
idrætsforeningerne op – og havde mulighed for at stille spørgsmål til en af
”forfatterne” til analysen – Maja Pilgaard.
Der var den 2. februar 2016 inviteret til et dialogmøde med en række
repræsentanter fra 16 af vores knap 100 idrætsforeningerne. Dette
dialogmøde var det første skridt i retning af at komme med input til den
Udviklingsplan, der skal udarbejdes i foråret 2016 og som forventes fremlagt
for politikerne i maj/juni 2016.
Den 3. marts 2016 blev gennemført en workshop, hvor alle idrætsforeningerne
og kommunalpolitikerne havde mulighed for at deltage. Workshoppen var
endnu en mulighed for at komme med input til indholdet i den Udviklingsplan,
som skal politisk behandles inden sommerferien 2016. FIG forventer, at
udviklingsplanen vil pege på de behov for investeringer og den udvikling, som
efterspørges af idrætten i Gladsaxe.
FIG har afgivet høringssvar i forbindelse med Kommunens Ungestrategi –
Ung i Gladsaxe. Der lægges op til et samarbejde med foreningslivet, men det
fremgår ikke særligt konkret, hvad man forventer af foreningslivet – og, hvor
mange ressourcer der forventes lagt i den nye organisation. Dette og meget
mere har FIG gjort opmærksom på i vores høringssvar.
FIG har gennem snart 3 år arbejdet med en plan for vores egen udvikling.
Planen blev præsenteret på Repræsentantskabsmødet i 2014. Vi har ikke
ændret i vores fokusområder og mål, men har lavet en evaluering og

Sammen udvikler vi idrætten i Gladsaxe
~3~

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe
opdatering af planen i sommeren 2015. Vi mener, at initiativerne i vores
udviklingsplan har været med til at sætte en positiv udvikling i gang - og, at vi
nærmer os vores mål omkring Image, Samarbejde, Organisation og Udvikling.
FIG er blevet en del af den udvikling, der igangsættes på idrætsområdet i
Gladsaxe - og vi vil gerne fortsætte med at fremføre nye initiativer, men det
skal naturligvis ske på baggrund af vores medlemsforeningers interesser, så
nye initiativer er med til at forbedre vilkårene for idrætslivet i Gladsaxe.
Skolereformen trådte i kraft i august 2014. Vi fik - sammen med Forvaltningen,
de 2 andre paraplyorganisationer og aftenskolerne - udviklet en hjemmeside,
så skolerne hurtigt kunne se, hvad foreningslivet kan tilbyde. Et godt initiativ
og flere foreninger har lagt tilbud på portalen. Ærgerligt, at skolerne ikke for
alvor har taget initiativet til sig. FIG foreslog derfor, at der afsættes en
dedikeret ressource (en ”Playmaker”-funktion) til at koordinere og etablere et
øget samarbejde mellem skoler og foreninger. Vi blev i december 2015 lovet
en drøftelse af forslaget i starten af 2016, så det må være lige på trapperne.
Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje har i 2016 afsat midler, som FIG kan
bruge til at lave et initiativ. Bestyrelsen arbejder med en idé om at få igangsat
nogle forsøg med ”foreningsudvikling”. Når vi har projektet beskrevet, vil I
naturligvis høre meget mere om dette.
Brugerbestyrelsen har i sin nuværende form fungeret i snart 3 år. FIG har en
plads i Brugerbestyrelsen og har derfor deltaget i arbejdet med at sætte
Brugerbestyrelsen mere på landkortet og definere sin rolle.
Gladsaxeløbet 2015 blev for første gang gennemført koordineret med
Idrættens Dag og havde start og mål ved Gladsaxe stadion. Der er fortsat god
tilslutning til arrangementet. Ved starten i 2008 deltog 203 og i 2015 var vi
over 600 deltagere. Flere foreninger tilmelder sig samlet – og det er da en god
anledning til at lave et socialt arrangement for alle foreningernes medlemmer.
Der skal lyde en stor tak til Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune,
som alle støtter Gladsaxeløbet.
Foreningernes Styrketræningsforening har nu fungeret i 2 hele kalenderår. Vi
har fået nogle nye medlemsforeninger, så i 2015 har 8 foreninger gjort brug af
lokalet. Vi er fortsat interesserede i, at flere bruger lokalet og faciliteterne, så
kontakt gerne generalsekretæren, der har overblikket over ledige tider.
”Bagsværd Sø” fik 90 mio. kr. til et projekt, som i begyndelsen af 2020 skal
give os et nyt nationalt rostadion med træningsfaciliteter i verdensklasse.
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Gladsaxe Internationale Venskabsforening har inviteret foreningslivet til et
inspirationsseminar i starten af april med henblik på at konkretisere og udvikle
et nyt projekt, som de kalder ”Gladsaxe Venner”. Kort fortalt går det ud på at
få sat Gladsaxe Kommunes venskabsbyer på dagsordenen – igen – hos
foreningerne i Gladsaxe.
Blågårds seminarium lukker helt ned i 2016 og flytter til Carlsberg-byen på
Vesterbro. Der giver anledning til bekymring omkring vores foreningers
mulighederne for anvendelse af faciliteterne på Blågård.
Der har i 2015 – i lighed med tidligere år – været afholdt en række større
arrangementer i Gladsaxe - arrangementer, der på bedste vis har promoveret
det aktive og velorganiserede foreningsliv i Gladsaxe.
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3. Medlemsforeninger og medlemstal
FIG har i 2015 haft 93 medlemsforeninger heraf 11 firmaidrætsforeninger og
idrætsforeningerne i Gladsaxe udøver 49 forskellige idrætsgrene.
Medlemstallene i 84 idrætsforeninger er indberettet med 16.892 - hvoraf 9.777
medlemmer er under 25 år.. Antallet af idrætsforeningsaktive i forhold til
antallet borgere i kommunen på 16.892 ud af en befolkning pr. januar 2016 på
67.924 og det giver en foreningsdeltagelse på 24,9,%. Vi er kun halvvejs i
forhold til DIFs og DGIs vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er 2550-75… altså, at der i 2025 skal være 50% af borgerne, der er aktive i en
idrætsforening og 75%, der er idrætsaktive.
Den samlede foreningsdeltagelse i Gladsaxes 200 foreninger er indberettet
med 22.730 (heraf 12.454 under 25 år), så den samlede foreningsdeltagelse i
Gladsaxe er 33,5%.

4. Sekretariat og Bestyrelse
Sekretariatet:
FIGs sekretariat ligger på Isbanevej 3 – på 1. sal i forhuset til skøjtehallen –
indgang i Vestgavl.
Generalsekretær Per Seier blev ansat den 1. marts 2015 og varetager de
daglige arbejdsopgaverne i FIGs sekretariat. Sekretariatets og bestyrelsens
arbejde omfatter en lang række opgaver fra f.eks. 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 udarbejder høringssvar i forbindelse med høringer, som udsendes fra
Gladsaxe Kommune.
FIG har et sæde i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene og deltager
ligeledes i en flere udvalg og bestyrelser, som varetager idrættens interesser.
FIG deltager i de seminarer og konferencer der arrangeres af DIF (Danmarks
Idrætsforbund) og af IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden), hvor vi blandt
andet samler inspiration og udveksler erfaringer med de øvrige Idrætsråd i
andre kommuner.
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FIGs bestyrelse bestod i 2015/16 af:
John Sørensen, formand (GLIS)
Idrætsrepræsentant i FOU (næstformand i 2014 og 2016)
FIGs repræsentant i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene
Bestyrelsesmedlem IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden)
Valgt til TV2-Lorrys Repræsentantskab (idrætsrepræsentant)

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

Mikkel Hartmann Grøn (AB Cricket)
Integrationsrådet
Suppleant FOU
Suppleant Brugerbestyrelsen

Thomas Dreyer (IF Bytoften)
Niels Hansen (Gladsaxe Kano & Kajakklub)
Frank Bøgelund Jensen (GIF Gymnastik)
Jan Kold (Lyngby-Gladsaxe Volley)
Torben Nielsen (GSC Svøm)
Suppleanter:
Lisbeth Nielsen (JUDO)
Suppleant FOU

Michael Nielsen (Aikido)
Revisorer:
Tom Sparwath (Bagsværd Roklub)
Revisorsuppleant:
Vakant
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5. Priser og legater
Ved FIGs repræsentantskabsmøde i april 2015 blev uddelt følgende priser:
- FIGs Talentpris tilfaldt Joachim Weel Rosbo fra Bagsværd Atletik Club.
- Nordea Fondens Idrætslederpris gik til Brian Olsen fra GIF Gymnastik.
FIG legater blev uddelt til følgende medlemsforeninger:
- AB Cricket
- Bagsværd Atletik Club
- Bagsværd Gymnastik Forening
- Fit & Fun
- Foxy Cheerleaders
- Gladsaxe Skøjteløber-Forening
- Bagsværd Roklub fik efterfølgende også et legat, da deres ansøgning var
endt i den tidligere generalsekretærs mailboks i forbindelse med omlægningen
til den nye.
Ved Byrådets Idrætsmodtagelse den 4. januar 2016 blev Gladsaxe
Kommunes pris for en særlig indsats som idrætsudøver tildelt Mia Helene
Mørck fra Bagsværd Atletik Club. Stort tillykke til Mia.
Årets idrætsleder 2015 blev Mikkel Hartmann Grøn for hans mangeårige
arbejde som idrætsleder i AB Cricket. Et stort tillykke og en stor tak til Mikkel
for hans arbejde for idrætten i Gladsaxe.
Herudover blev langt over 100 idrætsudøvere i Rådhushallen hædret for deres
idrætspræstationer i 2015 og Borgmesteren gav håndtryk og en
erindringsgave til alle.
FIG ser idrætsudøvernes flotte resultater, som en kvittering for et målrettet
arbejde i foreningerne. Det er helt klart et resultat af det store arbejde, som
både den enkelte idrætsudøver og de mange frivillige ledere og trænere
udfører hver eneste dag.
Forudsætningerne for at dette arbejde kan lade sig gøre er, at rammerne er til
stede – gode faciliteter, veldrevne organisationer samt dygtige og engagerede
supportteams (trænere, ledere m.fl.).
I 2016 kan FIG igen uddele lidt penge fra FIG Legatet. Midlerne til FIG Legatet
kommer fra en hovedkilde: Vores kollektion i Landbrugslotteriet. Vi mistede
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desværre en del ”spillere”, da vi dels flyttede til Isbanevej og dels havde
generalsekretæren sygemeldt i en længere periode i 2014. Per Seier er dog
lykkedes med at få nogle flere til at støtte vores arbejde gennem køb af
lodsedler. Hvis vi skal skaffe flere penge til FIG Legatet, så vil vi meget gerne
sælge endnu flere lodder til Landbrugslotteriet. Det håber vi, at I vil hjælpe til
med .
Nordea Fondens ”Det-Gode-Liv” Pris har er igen i 2015 uddelt til en indendørs
og en udendørs idræt.
Indendørs-prisen tilfaldt Lyngby-Gladsaxe Volleys 1. holds herrer, som efter et
målrettet ungdoms udviklingsarbejde i 2015 rykkede op i den bedste liga i
Danmark.
Udendørs-prisen tilfaldt Thomas Pedersen, som indtil i 2004 han kom ud for
en ulykke og blev rygmarvskadet spillede fodbold i Bagsværd Boldklub.
Thomas har efter ulykken kastet sig over andre idrætsgrene, som fx spydkast,
kuglestød, curling og kørestolstennis. Thomas udfordrer ind i mellem Henrik
Høj fra Bagsværd Boldklub til en tennismatch, men må desværre tage til en
anden kommune, når han skal spille kampe og forberede sig. Nordea Fonden
uddeler i år på Repræsentantskabsmødet den 3. pris - Lederprisen.
FIG takker NORDEA Fonden for disse flotte priser.

6. Sportslige resultater
Som allerede omtalt indledningsvis var der deltagelse af et stort antal
idrætsudøvere, trænere og ledere ved Gladsaxe Byråds Idrætsmodtagelse
den 4. januar 2016. Denne markering af særlige idrætsresultater i det
foregående år har fundet sted siden 1973 og det er FIGs indtryk, at det fortsat
er en aften man gerne lige gør lidt ekstra for at kunne kvalificere sig til.
Borgmester Karin Søjberg Holst råbte hele 189 idrætsudøvere op. De er også
at finde med navn i det lille program for Idrætsmodtagelsen, og tilsammen
repræsenterede de 16 foreninger inden for atletik, rosport, kano & kajak,
tennis, vægtløftning, bueskytte, gymnastik, karate, skøjteløb, softball,
svømning, badminton, volleyball og orienteringsløb – med Bagsværd Roklub
som den største gruppe.
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7. Leder Akademi
I efteråret 2015 blev afviklet endnu et Gladsaxe Leder Akademi – denne gang
med 15 deltagere fra foreningslivet. Leder Akademiet er et initiativ, som
støttes økonomisk af Folkeoplysningsudvalget og med deltagere fra 3 af
foreningsområderne under Folkeoplysningsloven – BUS (spejderne),
KULTUREN (de kulturelle foreninger) og Idrætsforeningerne.
Det var igen i 2015 et fantastisk godt kursusprogram med nogle højt
kvalificerede indlægsholdere.
Den 2.12.2015 fik ”Leder Akademikerne 2015” overrakt deres diplomer af
Borgmesteren - ved en reception på Rådhuset. Stort tillykke til alle – og FIG vil
opfordre til, at I tager godt imod jeres deltagere og de mange gode ideer, som
de har fået arbejdet med gennem deres deltagelse i Leder Akademiet.

Vi er allerede i gang med at planlægge endnu et Leder Akademi med start i
september 2016. Der skal naturligvis også deltagere fra idrætsområdet med
på det akademi, så sørg nu for at finde de kommende ledere, der kan få
glæde af dette fantastiske tilbud.
Vores nye kursusleder - Henning Hansen (SportHouse) – var den
gennemgående figur på Leder Akademiet i 2015. Henning har allerede lagt et
program, som vi kan uddele på Repræsentantskabsmødet, så de kommende
kursister allerede nu kan se datoer og begynde at tilmelde sig til Leder
Akademi 2016/17. Tilmeldingsfristen vil være 1. juni 2016. FIGs bestyrelse vil
endnu en gang opfordre alle vores medlemsforeninger til at finde egnede
kandidater, som vil deltage i dette favorable uddannelsestilbud

8. Facilitetsanalyse
FIG gennemførte en medlemsundersøgelse i marts 2014. Et af resultaterne af
undersøgelsen var en anbefaling, om at igangsætte en facilitetsanalyse.
Byrådet besluttede at afsætte midler til at gennemføre en analyse i forbindelse
med budgetforhandlingerne i slutningen af2014 og IDAN (Idrættens
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Analyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet) har derfor i foråret/sommeren
2015 gennemført analysen – og der forelå en rapport i juli 2015.
Der var den 5. november 2015 en præsentation af resultaterne i forbindelse
med det årlige Brugerrådsmøde. Her mødte en del af idrætsforeningerne op –
og havde mulighed for at stille spørgsmål til en af ”forfatterne” til analysen –
Maja Pilgaard.
Der var den 2.2.2016 inviteret til et dialogmøde med en række repræsentanter
fra 16 af vores knap 100 idrætsforeningerne. Dette dialogmøde var det første
skridt i retning af at komme med input til den Udviklingsplan, der skal
udarbejdes i foråret 2016 og som forventes fremlagt for politikerne i maj/juni
2016.
Der er den 3. marts 2016 gennemført en workshop, hvor alle
idrætsforeningerne og kommunalpolitikerne havde mulighed for at deltage.
Workshoppen var endnu en mulighed for at komme med input til indholdet i
Udviklingsplanen, som skal politisk behandles inden sommerferien 2016. FIG
forventer, at udviklingsplanen vil pege på de behov for investeringer og den
udvikling, som efterspørges af idrætten i Gladsaxe.

9. Idrætspolitik
Det er FIGs erklærede mål, at vi skal være Gladsaxe kommunes fortrukne
samarbejdspartner på idrætsområdet. Vi har i den forbindelse holdt møder
med flere kommunalpolitikkere med berøring til idrætsområdet. Det er FIGs
klare indtryk, at vi som organisation har opnået en større synlighed hos
politikkerne og som resultat heraf har en større gennemslagskraft i
idrætspolitiske sager. Dette er til gavn for alle idrætsforeninger i kommunen.
Hvis FIG skal kunne opfylde vores ambitioner på dette område er det vigtigt at
foreningerne inddrager FIG, når de har sager af idrætspolitisk karakter. Når
foreningerne går direkte til politikerne, så underminerer det FIGs legitimitet.
Samtidig vil FIG i disse situationer ofte blive kaldt ind som brandslukkere og
det er meget svært for FIG at hjælpe de involverede foreninger fra en sådan
position.
Idrætspolitisk arbejder FIG i øjeblikket bl.a. på følgende sager:
- Konkret udmøntning af resultaterne fra Facilitetsanalysen
- Elitestrategi for Gladsaxe kommune
- Playmakerfunktion og skolereformens konsekvens for foreningerne
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10.

Høringssvar

FIG har i 2015 afgivet høringssvar til et udkast til ”Ungestrategi”.
Vi har også afgivet høringssvar i forbindelse med forslag til ny organisering af
ungeområdet. FIG har afgivet høringssvar til Kommunens Ungestrategi – Ung
i Gladsaxe – hvor materialet beskrev den nye organisering af ungeområdet.
Der lægges i forslaget op til at etablere 4 ungecafeer og en Central café på først Grønnegården - og senere Telefonfabrikken. Der lægges op til et
samarbejde med foreningslivet, men det fremgår ikke særligt konkret, hvad
man forventer af foreningslivet – og, hvor mange ressourcer der forventes lagt
i den nye organisation. Dette og meget mere har FIG gjort opmærksom på i
vores høringssvar.
Endelig har FIG afgivet en budgetudtalelse for 2017 og overslagsårene.

11.

FIGs Udviklingsplan og Idrætsmodel

Bestyrelsen har nu i 3 år arbejdet efter den udviklingsplan, som blev
præsenteret på Repræsentantskabsmødet i 2013 – selvfølgelig med løbende
justeringer af planen.
FIGs vision er: SAMMEN UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE. Vi synes
fortsat, at der er sket en positiv udvikling af samarbejdet med vores nærmeste
samarbejdsparter. Vi er blevet involveret og der bliver lyttet til vores
synspunkter. Bestyrelsen tror på, at vi fortsat er på vej i en rigtig retning – og
vi vil gøre en indsats for at fortsætte i det spor. Dette skal naturligvis ske på
baggrund af vores medlemmers interesser, så det er med til at forbedre
vilkårene for idrætslivet.
Et stort punkt på vores udviklingsplan er facilitetsanalysen og dermed
udviklingen af idrætsfaciliteterne i Gladsaxe – som omtalt forud for dette
punkt.
Idrætsmodellen vil stadig være vores måde at drøfte udvikling på – såvel på
det overordnede plan som med den enkelte forening. Forud for hvert enkelt
bestyrelsesmøde mødes vi med en udvalgt forening – så vi kan inspirere
foreningen og foreningen kan inspirere FIGs bestyrelse. Hvis du gerne snart
vil have os på besøg, så skriv til vores generalsekretær.
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Arbejdet med idrætsmodellen viser, at ikke alt kan puttes i kasser, men at
skabe en ramme for, hvordan vi taler om udvikling og hvilke forudsætninger,
der skal være til stede – mener vi i sig selv er en forudsætning for at skabe
vækst og udvikling for idrætten.
Vi har udarbejdet oplæg og talt med Forvaltningen om elite- og
breddeidrætten i Gladsaxe. Vi forventer fortsat, at Forvaltningen bruger disse
som inspiration til den politiske drøftelse, som skal tages i KFIU. Vi sagde det
samme sidste år – det er en svær proces. Og af samme årsag er det nok lige
så svært at få skabt en politisk enighed om eliteidræt i Gladsaxe. Men selve
diskussionen er vigtig. 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 nogen 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 bliver
enighed om i forbindelse med behandlingen af facilitetsanalyse

12.

Playmaker-funktion

FIG har stillet forslag om at der ansættes en ”Playmaker” som organisatorisk
placeres under FIG. Tanken er at playmakeren skal hjælpe idrætsforeningerne
med at indgå i samarbejdsprojekter. Et oplagt område er i forbindelse med
Skolereformens målsætning om at inddrage foreningslivet i
skoleundervisningen. Netop på dette område mener FIG at en playmaker som
forstår foreningslivet er vigtig for at opnå succes. Mødet mellem
skoleverdenen og foreningslivet er ikke enkelt. Alle initiativer til at opfylde
skolereformens ambitioner på området har hidtidigt været på skolens
præmisser og med begrænset succes. I den proces er det FIGs holdning at
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man ikke har anerkendt at det er foreningerne, der har de største udfordringer
i forhold til at skulle finde kvalificerede trænere som i dagstimerne kan indgå i
undervisningen.
FIG mener derfor at det er vigtigt at en playmaker bliver foreningernes mand
og at det giver mening at playmakeren tilknyttes FIG så han (hun) kan være
så tæt på foreningslivet som muligt.
FIGs ansøgning om en playmakerfunktion er blevet behandlet ved et KIFU
møde 1. december 2015. Her blev det besluttet at der skulle indledes en
dialog med FIG om mulighederne. I forbindelse med den nye Ungestrategi har
FIG igen fremhævet behovet for en playmaker og FIG håber at der i
forbindelse med strategien vil blive mulighed for at tiltaget kan gennemføres.

13.

Skolereform

Skolereformen trådte i kraft i august 2014. Vi arbejdede - sammen med
Forvaltningen og de øvrige paraplyorganisationer (BUS, KULTUREN og
aftenskolerne) - på at få udviklet en hjemmeside, hvor skolerne kunne se,
hvad foreningslivet kan tilbyde i forhold til kravet om, at der skal skabes mere
bevægelse i skoledagen (45 minutter) og åbne skolen mod det omliggende
samfund/foreningsliv.
Vi mener, at det var et godt initiativ og flere foreninger har lagt en række tilbud
på portalen. Det er bare ærgerligt, at skolerne ikke for alvor har taget initiativet
til sig. FIG har derfor foreslået, at der afsættes en dedikeret ressource (en
”Playmaker”-funktion) til at koordinere og etablere et øget samarbejde mellem
skoler og foreninger. Vi blev i december 2015 lovet en drøftelse af forslaget i
starten af 2016. Så den må jo være lige på trapperne…..
Det lader ikke til, at skolereformen har gjort indhug i foreningsdeltagelsen,
men i foreningernes kamp for at kunne tilbyde skolerne idræt i skoletimerne er
det åbenlyst, at skolerne ikke bruger de timer, som de booker i faciliteterne.
Der er heller ikke et system, som kan registrere - hvilke tider de bruger eller
ikke bruger.
Konkrete eksempler er Grønnemose og Enghavegård skolers brug af
Gyngemosehallen, hvor bookede tiderne ikke bruges af skolerne og, hvor
gymnastikforeningen derfor må afvise aktiviteter for andre af kommunens
skoler. Dette bør være et fokuspunkt i næste skoleår – og det er et punkt, som
understøttes af facilitetsrapportens ønske om en mere optimal udnyttelse af
kommunens idrætsfaciliteter.
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Det tyder på, at det er lidt af en myte, at foreningerne kan rekruttere
medlemmer ved at indgå i samarbejder med skolerne. Til gengæld tyder det
på, at aktiviteterne kan inspirere ikke-idrætsaktive børn til at bevæge sig i
fritiden, men intet tyder på, at samarbejdet giver flere medlemmer. Det er dog
fortsat tydeligt, at foreningerne ønsker at skabe eller bevare de gode relationer
til kommunens skoler samt at øge kendskabet til deres sport – og det har en
omkostning, som skolerne må være forberedte på at skulle honorere via
samarbejdsaftalerne.

14.

Initiativpuljemidler 2016 – foreningsudviklingsprojekt

Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje har i 2016 afsat midler, som FIG kan
bruge til at lave et initiativ. Udmøntningen af initiativmidler går på skift mellem
Idrætten, KULTUREN, BUS (spejderne) og Aftenskolerne, og i år er det
idrætten og dermed FIG, der har fornøjelsen af at sætte en retning. Vi arbejder
på en retning som bliver offentliggjort meget snart. Vi ønsker at foreningerne
udvikler sig og bliver en endnu stærkere stemme i lokalsamfundene. Derfor er
det tanken, at op imod 15 foreninger bliver tilbudt et foreningsudviklingsforløb
gennem DIF/DGI (en del af ”Bevæg dig for livet”) og heraf vil 2-4 foreninger
blive tilbudt et længere forløb hvor nogle af deres udviklingstanker kan føres
ud i livet.

15.

Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder

Brugerbestyrelsen har i sin nuværende form fungeret i snart 3 år. Den nye
struktur med kun 1 Brugerbestyrelse, 1-2 årlige Brugerrådsmøder og
Brugermøder efter behov har således haft mulighed for at virke. FIG har en
plads i Brugerbestyrelsen og har derfor deltaget i arbejdet med at sætte
Brugerbestyrelsen mere på landkortet og definere sin rolle. Der har været
afholdt strategiseminar, hvor en række mål for Brugerbestyrelsens arbejde er
blevet defineret.

16.

Gladsaxeløbet

Gladsaxeløbet 2015 blev for første gang gennemført koordineret med
Idrættens Dag. Løbet blev gennemført med udgangspunkt – start og mål ved
Gladsaxe stadion. Der er fortsat god tilslutning til arrangementet. Ved starten i
2008 deltog 203 og hvert år siden er deltagerantallet stødt steget. I 2014 satte
vi en rekord med 784 tilmeldte. I 2015 rundede vi 600 deltagere. Flere
foreninger tilmelder sig samlet – og det håber vi vil fortsætte. Det er da en god
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anledning til at lave et socialt arrangement for alle foreningernes medlemmer.
Der skal lyde en stor tak til Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune,
som alle støtter Gladsaxeløbet

17.

Foreningernes Styrketræningsforening

Foreningernes Styrketræningsforening har nu fungeret i 2 hele kalenderår. Vi
har fået nogle nye medlemsforeninger, så i 2015 har følgende foreninger brugt
lokalet: Gladsaxe Svøm (GSC), Gladsaxe Ishockey (GLIS), Lyngby-Gladsaxe
Volley, 361 Kano- og Kajakklub, Gladsaxe HG og Sports College, Bagsværd
Boldklub. Vi er dog fortsat interesserede i, at flere bruger lokalet og
faciliteterne, så kontakt gerne generalsekretæren, der har overblikket over
ledige tider.
Reklameindslag : Styrketræningslokalet ligger på 1. sal i forhuset til skøjtehallen – lige ved siden af
FIGs 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 FIGs 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….

18.

Bagsværd Sø

En ny fond som skal stå for moderniseringen af Danmarks nationale rostadion
og Bagsværd sø er blevet stiftet. Det er Gladsaxe, Københavns, LyngbyTaarbæk kommuner og Team Danmark, som sammen har stiftet fonden.
Bestyrelsen i fonden består af en repræsentant fra hver af kommunerne og fra
Team Danmark samt to observatører udpeget af Dansk Forening for Rosport
og Dansk Kano og Kajak Forbund.
Fonden skal stå for det godt 90 millioner kroner store projekt. Som sin første
opgave har bestyrelsen udpeget Rambøll som den bygherrerådgiver, der skal
bistå projektet bl.a. i forbindelse med en arkitektkonkurrence.
Det nye rostadion forventes færdigt i begyndelsen af 2020.

19.

Blågårds fremtid

Blågård Seminarium lukker i sommeren 2016 ned for al undervisning, der
overføres til nye lokaliteter i Carlsberg-byen .Dette giver anledning til
bekymringer med hensyn til fremtiden, da flere foreninger igennem en
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årrække har haft stor gavn af faciliteterne i Blågård-området.
Gladsaxe Gymnastik og Gladsaxe Svøm har bl.a. i mange år lagt mange
træningstimer på Blågård, og da Gladsaxe Svømmehal lukkes ned for en
gennemgribende renovering fra februar 2017 og ca. 8 måneder frem er det
vigtigt, at der findes en fornuftig løsning på fremtidig udnyttelse af faciliteterne
på Blågård.
Vi opfordrer derfor Gladsaxe Kommune til at undersøge mulighederne for at
overtage bygninger samt grund, (grunden ejes af Københavns Kommune),
samt overveje en visionær og langsigtet løsning for udnyttelsen af hele
området til gavn for foreningslivet i Gladsaxe Kommune.

20.

Gladsaxes venskabsbyer

Gladsaxe Internationale Venskabsforening afholdt den 3. april 2016 et
inspirationsseminar for at konkretisere og udvikle et nyt projekt, som de kalder
”Gladsaxe Venner”. Kort fortalt går det ud på at få sat Gladsaxe Kommunes
venskabsbyer på dagsordenen – igen - hos Gladsaxes foreningsliv. Dette skal
gøres ved:
- At sætte fokus på venskabsbyarbejdet som det primære, men også
internationalt samarbejde i almindelighed.
- At inspirere foreningslivet i Gladsaxe til at genoptage eller etablere nye,
direkte kontakter med foreninger og borgere i Gladsaxe Kommunes forskellige
venskabsbyer.
- At bidrage til, at der iværksættes flere udvekslinger og gensidige besøg
mellem Gladsaxe og venskabsbyerne.
- At skabe nye relationer på tværs af landegrænserne.
FIG, BUS og Kulturen deltog sammen med et antal foreninger i seminaret.

21.

Større arrangementer

Der har i 2015 – 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, ligesom Gladsaxe Svøm i december måned 2015
stod som arrangør af DM på kortbane - et arrangement, der udover vabler og
sved til en række frivillige gav stor ros og anerkendelse til Gladsaxe Kommune
og Gladsaxe Svøm.
Idrættens Dag og Gladsaxeløbet blev afviklet den 7. juni 2015.
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På Bagsværd sø blev afviklet World Cup i sprint for Kano og Kajak. Mellem 40
og 50 nationer med tilrejsende tilskuere var med til at danne rammerne for et
vellykket arrangement.
Herudover har en lang række foreninger været værter ved stævner og
arrangementer, som har sat fokus på det aktive idrætsliv i Gladsaxe.
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