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FORENINGERNES IDRÆTSRÅD GLADSAXE
Adresse:
Isbanevej 3
(ved skøjtehallen)
2860 Søborg

Generalsekretær:
Michael Bruun Jepsen
Tlf. 3957 6205
Mail fig@gladsaxe.dk

FIG’s SEKRETARIAT
Efter en længere sygdomsperiode er FIG’s sekretariat igen oppe at køre med fuldt blus på
kedlerne.
Telefontider: Alle hverdage mandag-fredag fra 10-14 på tlf. 3957 6205
Åbningstider på kontoret: Mandag, onsdag og fredag fra 10-14 med mindre andet er aftalt

FORENINGERNES STYRKETRÆNING GLADSAXE
Alle kontaktpersoner i foreningerne er blevet tilsendt en informationsmail, hvor vi gør noget
reklame for mulighederne for at få noget rigtig billig træningstid til sine ambitiøse udøvere. Og
da det er vores egen forening, så vil man ved indmeldelsen også have indflydelse på, hvad der
fremadrettet skal investeres i af udstyr.
Svømning, kano og kajak, volleyball og ishockey er allerede nu flittige brugere af det nye
styrkelokale på Isbanevej ved siden af FIG’s kontor. Måske kunne det også være en
interessant mulighed for Jeres forening?
Da det er blevet udsendt til alle kontaktpersoner i foreningerne, så var der deadline for
bookning af tider søndag den 31. august! Fortvivl dog ikke, hvis I nåede det, så kontakt i
stedet for FIG’s kontor og hør mere om, hvilke muligheder der er!

GLADSAXE LEDERAKADEMI 2014
19 personer gennemførte Lederakademiet 2014 – og de fik alle overrakt deres diplom af
kommunens borgmester, Karin Søjberg Holst, den 10.juni ved en festlig sammenkomst på
Rådhuset
Fra idrætten var der diplomer til
Carsten Tripsen Larsen, 361 Kano- og Kajakklub
Jan Peter Dreyer, IF Bytoften
Jesper Mygind Palmelund, IF Bytoften
Jon Rasmussen, Bagsværd Boldklub
René Dyreborg, FC Bella
Peter Søgaard, Bagsværd Roklub
Vi skal snarest i gang med en evaluering sammen med Kulturforeningerne og BUS (spejderne),
der er de andre parter i Lederakademiet. Hvis man har nogle ønsker eller forslag til det et nyt
Lederakademi, så kontakt meget gerne FIG’s kontor – vi er meget lydhøre for gode ideer!

FIG’s MEDLEMSANALYSE
Tidligere på året udsendte FIG et elektronisk spørgeskema til alle de bestyrelsesmedlemmer i
vores medlemsforeninger, som vi kunne finde mailadresser på. Da røgen lagde sig efter
besvarelserne, havde vi fået en ganske tilfredsstillende svarprocent på 37 %, som efter
sigende er over gennemsnittet for den slags undersøgelser!
Resultaterne blev fremlagt ved FIG’s Rep.møde den 7.april, og er siden også fremlagt
relevante steder i det politiske system. Alle steder er det blevet modtaget med stor interesse
og er også blevet brugt internt i forbindelse med en revision af FIG’s udviklingsplan.

FIG’S UDVIKLINGSPLAN
For godt 1 år siden fik FIG udarbejdet en udviklingsplan, der i det daglige har virket som den
røde tråd for foreningens arbejde. Medio august samledes bestyrelsen igen – og over 2 aftener
fik vi sammen med Henning Hansen fra SportHouse gjort status og fik revideret planen, så den
nu peger frem til 2018.
Den nye udviklingsplan fokuserer på udvikling af 4 kerneområder, nemlig image,
samarbejdsrelationer, udvikling og sparring samt organisation. Ved at klikke ind på
udviklingsplanen kan man se de mange handlinger og tilknyttede delmål, som FIG vil arbejde
med.

SKOLEREFORMEN – HVAD SKER DER?
Lørdag den 26. april blev der afviklet en stor konference om det kommende samarbejde
mellem skolerne og idrætten i kommunen. Konferencen forløb rigtig positivt. Sammenlignet
med andre kommuner i Hovedstadsområdet, så er Gladsaxe kommet relativ langt med at få
reformen implementeret og således også sætte rammer for at få formaliseret det samarbejde
der er lagt op til mellem skolen og den omkringliggende verden, herunder idrætten.
Der er oprettet en ny portal, hvor man som klub har mulighed for at gå ind og oprette
forskellige tilbud, som skolerne så kan byde ind på. Der er endnu ikke så mange tilbud
indenfor ”Idræt & Bevægelse”, så hermed en kraftig opfordring til at undersøge portalen og
lægge Jeres tilbud frem.
Der er ingen tvivl om, at langt de fleste skoler er stærkt udfordret af skolereformen, og selv
om de reelt har ansvaret for at skabe forbindelserne til omverdenen, så er det de færreste
skoler, der reelt har vist overskud til det. Så læg Jeres tilbud op, og endnu bedre - vær aktivt
opsøgende hos de skoler - I gerne vil indlede et samarbejde med!

HVAD ARBEJDER FIG MED I ØJEBLIKKET
Vi vil i hvert nyhedsbrev bringe et kortfattet overblik over de vigtigste ting, som FIG arbejder
med, så I har indsigt i, hvad kræfterne bliver brugt på. Nogle af tingene er allerede beskrevet
tidligere i denne nyhedsmail.
 FIG’s Udviklingsplan: Der tages fat i den nye udviklingsplans mange delmål for
resten af 2014, hvor en af de større bliver udvikling af en kommunikationsstrategi
overfor vores omverden og hvilke platforme vi benytter bedst muligt i den forbindelse.
 Faciliteter: FIG har fremsendt forslag til et kommissorium til en facilitetsanalyse på
idrætsområdet. Analysen skal afdække kapacitetsbehov og komme med forslag til













fremtidige investeringer på idrætsområdet. Målet er at skaffe et bedre datagrundlag til
at træffe beslutningerne.
Høringssvar: FIG arbejder på at give indspark til den kommunale strategiplan for de
kommende 4 år. Idrætten er ikke umiddelbart tiltænkt en hovedrolle i oplægget, så vi
forsøger gennem vores svar at give politikerne nogle kvalificerede bud på, hvordan vi
gennem investering i et velfungerende idrætsliv kan udvikle en moderne og progressiv
kommune, hvor der er mange positive afledte effekter ved at investere i et
velfungerende idrætsliv, ikke mindst økonomisk og velfærdsmæssigt.
Idrætspolitisk: Der vil i den resterende del af 2014 blive afholdt en del møder med
det politiske liv og forvaltningen, hvor forskellige initiativer skal op og vendes. Der
kommer mere info om dette i de kommende nyhedsbreve.
Idrætsmodel: FIG er i gang med en proces frem mod at udvikle idrætsmodellen til et
analyseværktøj for foreningerne i f t at spotte de stærke sider og klubbernes
udviklingspotentialer.
Elite- og breddestrategi: FIG har afleveret vores bud på en fremtidig strategi på
disse to områder, og vil tage det op i de videre drøftelser med det politiske liv og
forvaltningen.
Fordeling af kunstgræsbaner: FIG står igen i år for fordelingen af tider til
kommunens kunstgræsbaner. De bliver fordelt ved et møde mellem boldklubberne
onsdag den 10. september
Idræt og skat: FIG vil i løbet af kort tid invitere til et temamøde om, hvordan man
skruer en trænerkontrakt optimalt sammen – herunder en gennemgang af, hvad der er
tilladt skattemæssigt, når man honorerer trænere og medlemmer i foreningerne.

