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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

Telefontid:
Mandag-fredag 10.00-14.00
Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag
10.00-14.00 eller efter aftale

DEADLINE: Ansøgning til ”Tilskud til transport, særlige stævner og turneringer”
Lokalebookningen har den 14.oktober udsendt information til alle foreningerne omkring dette.
Der er deadline den 1.november, så det kan blive en travl weekend for de foreninger der ikke
har nået det endnu!
Ansøgningen sker som sædvanlig på foreningensportalen.
Man kan kun få tilskud til DM-arrangementer, internationale mesterskaber og kvalifikation til
disse, og det er et krav for alle arrangementer, at de afholdes uden for Sjælland og LollandFalster.
Der skal medsendes dokumentation for deltagelsen og de afholdte udgifter. Rejser udenfor
landets grænser takseres til rejsen med DSB retur fra Buddinge Station til Padborg Stadion,
hvilket er 824 kr.
Se mere info på portalen under ”Regler og læsestof”, ”Tilskud”, ”Retningslinjer for
tilskud 2014” på siderne 9 og 10.

IDRÆTTENS FORSAMLINKSHUS
DEBATAFTEN OM VISION 2020 FOR IDRÆTTEN I GLADSAXE
Torsdag den 27.november skal vi bede Jer sætte et stort X i kalenderen!
FIG inviterer alle vores foreninger, vores lokalpolitikere og forvaltningen til en anderledes
visionsaften i caféen på Bagsværd Stadion med start kl. 19.00.
Det er en aften med fokus på, hvordan du og vi gerne ser idrætten i Gladsaxe være, når vi når
frem til 2020. Det skal være en aften, hvor vi udfordrer hinanden ift hvordan gør vi Gladsaxe
til en attraktiv idræts-kommune, og hvad der kunne være fantastisk at fejre sammen på
idrætsområdet i 2020. Lad os tænke ud af boksen, lad der være højt til loftet!
At der i overskriften er sat fokus på Sam, Links og Vi er ikke tilfældigt. Der er ikke nogen af os,
der kan løfte idrætten alene, men ved at udfordre og inspirere hinanden, debattere og lytte, så
kan vi sammen flytte idrætten!
Vi lover en anderledes og overraskende aften for alle der interesserer sig for idrættens fremtid
i Gladsaxe. Sæt X i kalenderen, så du er klar, når vi udsender det endelige program!

HØRINGSSVAR – KOMMUNAL STRATEGI
Som skrevet i sidste nyhedsbrev, så har FIG indgivet et høringssvar til kommunens oplæg til
strategiplan for den kommende 4 års periode. FIG’s høringssvar blev meget positiv modtaget
af vores politikere, og vi fik stor ros for et seriøst stykke arbejde.
Strategien har været til endelig behandling i Byrådet her den 8.oktober, men den endelig
udgave er endnu ikke publiceret.

FIG’S INPUT TIL ETABLERING AF INTERNATIONAL FODBOLDSKOLE
En stor international fodboldklub undersøger i øjeblikket muligheden for at opstarte en
fodboldskole i Gladsaxe med fast base på Gladsaxe Stadion. Fodboldklubberne og FIG har
været indkaldt til informations- og dialogmøde med forvaltningen, og efterfølgende blevet
opfordret til at komme med en skriftlig indstilling om de mulige konsekvenser i forbindelse
med etableringen af skolen.
FIG har i sin tilbagemelding pointeret, at vi er positive overfor ideen, men det er en absolut
forudsætning, at det ikke betyder forringede muligheder for de eksisterende brugere, hvilket
først og fremmest er fodboldklubberne, men i vid udstrækning også kan være samtlige
idrætsforeninger i kommunen.
Punktet er oppe på det kommende møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tirsdag den
4.november.

FACILITETSANALYSE
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så har FIG fremsat forslag til et kommissorium til en
facilitetsanalyse på idrætsområdet. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 blev det
aftalt, at der igangsættes en facilitetsanalyse, som forventes at kunne ligge klar næste år.
FIG er rigtig glade for, at det lykkedes, og vi ser frem til den videre proces, hvor der i nær
fremtid skal vælges en ekstern samarbejdspartner til at gennemføre selve analysen.
Hensigten med facilitetsanalysen er at afdække de kapacitetsbehov der er, og komme med
forslag til fremtidige investeringer på idrætsområdet. Målet er at skaffe et bedre datagrundlag
til at træffe beslutningerom investeringer på idrættens område.

GLADSAXE LEDER AKADEMI 2015
Tilbage i juni måned fik endnu et hold studerende, der har gennemført Gladsaxe Leder
Akademi overrakt deres diplomer af Borgmester Karin Søjberg Holst efter et
undervisningsforløb med nogle af de absolutte sværvægtere indenfor ledelsesområdet i
Danmark.
Det var igen i år så stor en succes hos deltagerne, at FIG sammen med BUS og Kulturen
håber, at vi kan starte endnu et hold til september 2015.
I kan godt begynde at glæde Jer, og tænke over, hvem der skal med fra Jeres forening!

FIG PÅ KLUBBESØG
I forbindelse med FIG’s bestyrelsesmøder har vi genoptaget en gammel tradition, nemlig at
kombinere det med et besøg hos en af vores medlemsforeninger, hvor vi dels fortæller lidt om
hvad vi arbejder med, og dels bliver klogere på hvad der sker i den enkelte forening, og ikke
mindst hvilke udfordringer man står overfor.
Vi har jo heldigvis rigtig mange idrætsforeninger i Gladsaxe, men det betyder også, at med ca.
10 bestyrelsesmøder om året, så tager det lige et stykke tid at komme rundt til alle.
Har du og din forening et stærkt ønske om at FIG kommer på besøg, så kontakt FIG’s kontor.

SKOLEREFORMEN – HVAD SKER DER?
Husk at gå ind på den nye portal, hvor man som klub har mulighed for at gå ind og oprette
forskellige tilbud, som skolerne så kan byde ind på. Der er fortsat 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!

TILDELING AF KUNSTGRÆSBANER
Der har været afholdt fordelingsmøde ift træningstider til kunstgræsbanerne den kommende
vinter ml. fodboldklubberne, områdeleder for udendørsanlæggene, Thomas Jørgensen, og FIG.
Mødet blev afholdt i relativ fred og fordragelighed, og uden de store sværdslag kom man
relativ hurtigt og smertefrit gennem fordelingen, som alle klubber kunne acceptere.
Som noget nyt var der ikke på forhånd indlagt bookingønsker for ekstern udlejning, og skulle
det ske, så vil fodboldklubberne blive varslet i god tid af sportsadministrationen.
Det er blevet besluttet, at der i det kommende budgetår skal være en mindre indtjening på
ekstern udlejning, hvilket primært kommer brugerne i Gyngemosehallen og på
kunstgræsbanerne til gavn.

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 der netop er taget hul på en af de større udfordringer, nemlig
udvikling af en kommunikationsstrategi overfor vores omverden og hvilke platforme vi
benytter bedst muligt i den forbindelse.
 Høringssvar: FIG arbejder på at give indspark til kommunens udkast til en kommende
Sundhedspolitik for 2015-2018. I lighed med den kommunale strategiplan, så er
idrætten umiddelbart ikke tiltænkt en markant rolle i oplægget. Så vi forsøger i vores
svar at give politikerne nogle kvalificerede bud på, hvordan vi gennem investeringer i
et velfungerende idrætsliv kan medvirke til at reducere de store udgifter til
sundhedssystemet, og samtidig sikre alle borgere en større livskvalitet gennem et
sundt liv der inkluderer bevægelse og fysisk udfoldelse.
 Idrætspolitisk: Der vil i den resterende del af 2014 blive afholdt en del møder med
vores lokalpolitikere og forvaltningen, hvor forskellige initiativer skal op og vendes. Der
vil løbende komme mere info om dette i de kommende nyhedsbreve.
 Idrætsmodel: FIG er fortsat 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 vores lokalpolitikere og
forvaltningen. Mere om dette i de kommende udgaver af nyhedsbrevet.
 Tilskud til transport, særlige stævner og turneringer: FIG står igen i år for at
fordele transporttilskuddet. Lige nu mangler der fortsat en hel del foreninger, men vi
håber de kommer her i løbet af weekenden! Tilskuddet udbetales i december måned.
 Idræt og skat: Det varslede tremamøde om trænerkontrakter og tilladte
skattemæssige fradrag vil blive udsat til foråret, hvor der er uddeling af netop
trænertilskud. Der vil blive udsendt invitation i det nye år.

