Nyhedsbrev 48 - 30.01.2015

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

Vigtige deadlines
1.februar: Ansøgning om trænertilskud
18.februar: Indsendelse af tilskudsregnskab
1.marts: Ansøgning om indendørs lokaler og træningstider
Husk at det er en forudsætning for ovenstående, at de såkaldte årlige handlinger også er
udfyldt på portalen!
FIG SKAL HAVE NY GENERALSEKRETÆR
Fra FIG’s bestyrelse:
FIG’s Generalsekretær Michael Bruun Jepsen har, med virkning fra 1. marts 2015, opsagt sin
stilling.
Michael har lovet at hjælpe med at færdiggøre de sager, som har deadlines her i foråret og har
ligeledes tilbudt at hjælpe med at sætte en ny generalsekretær ind i arbejdet – efter den 1.
marts.
FIG’s bestyrelse ønsker Michael held og lykke sine nye opgaver som sportschef i en større
forening i en anden kommune.
Vi er i bestyrelsen meget kede af at miste en dygtig og engageret generalsekretær, som efter
sine snart 15 måneders ansættelse netop var ved at være godt inde i FIG’s mange opgaver og
nu kunne begynde at nyde glæden ved at være inde i de administrative rutiner.
FIG’s bestyrelse har allerede i dag sat gang i en proces, som gerne skulle gøre, at vi hurtigst
muligt får ansat en ny generalsekretær, som kan løse FIG’s administrative opgaver og bidrage
til en positiv udvikling af rammebetingelserne for idrætten i Gladsaxe.
Der vil være en annonce i Gladsaxe Bladet allerede på tirsdag. Vi håber, at I vil skubbe til
eventuelle kandidater i Jeres bagland, så vi ved udgangen af februar har fundet en kvalificeret
ansøger, som hurtigt kan komme i arbejdstøjet.

HJÆLP TIL KOMMUNENS BOOKINGSYSTEM
Det er en velkendt sag, at kommunens bookingsystem kan give visse udfordringer. Derfor
barsler kommunen med to informationsaftener på Rådhuset, hvor man kan få hjælp til at lære
systemet at kende. Det bliver torsdage den 19. og den 26.februar kl. 10-18, hvor medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen vil være behjælpelige. Læse mere her.

GRATIS FØRSTEHJÆLPSKURSER
Det første kursus er blevet afviklet med stor tilfredshed, så vi vil endnu en gang opfordre vores
foreninger til at benytte det usædvanlig gode tilbud
Med hjælp fra TrygFonden er det blevet muligt at tilbyde gratis førstehjælpskurser målrettet 3
forskellige målgrupper: Børn 6-10 år; Trænere, forældre og andre der træner børn;
Hjertestarterkursus og idrætsskader.

Der kommer en separat mail til alle foreninger, som vi skal bede Jer sende videre med det
samme til alle Jeres medlemmer, og også prikke nogle på skulderen med en venlig opfordring
til at deltage.
Vi opfordrer også vores foreninger til at diskutere, om det ikke ville være en god idé at have
en førstehjælpspolitik, så man altid er sikker på at kunne gøre en positiv forskel!

GLADSAXELØBET DEL AF STØRRE ARRANGEMENT
Sæt kryds i kalenderen ud for søndag den 7.juni, hvor der afvikles det årlige Gladsaxeløb. I år
vil det som noget nyt ske med udgangspunkt i Gladsaxe Stadion, og de 3 ruter på 2 km, 5 km,
og 10 km, vil føre løberne rundt i området omkring Gladsaxe Stadion, de nye Vand Plus
projekter og over i mosen ved Højre Gladsaxe.
Flytningen er sket med baggrund i, at man ønskede større sikkerhed omkring løberuten og
samtidig ville kæde det sammen med muligheden for at afvikle flere andre arrangementer
netop på idrætsanlægget.
Dagen vil blive indledt med åbning af det nye Vand Plus projekt af borgmester Karin SjøbergHolst, der derefter vil skyde Gladsaxe Løbet i gang. Der vil sideløbende blive arrangeret
Idrættens Dag, så man har mulighed for at prøve en masse idrætter af og samtidig er der fri
adgang hele dagen til det nye friluftsbad.

SKOLEREFORMEN – HVAD SKER DER?
Husk fortsat at gå ind på den nye portal (link til 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 maser
af plads til at lægge Jeres tilbud op på ”Idræt & Bevægelse”.
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.
 Ny Generalsekretær: Se højere oppe i nyhedsbrevet.
 FIG’s Udviklingsplan: Analyseresultaterne fra Idrættens ForSamLinksHus skal
tænkes ind i udviklingsplanen, hvor et af de store projekter i starten af året bliver
udrulning af en kommunikationsstrategi ift vores omverden og hvilke platforme vi
benytter bedst muligt i den forbindelse.
 Idrætspolitisk: Der vil også i 2015 blive afholdt en del møder med vores
lokalpolitikere og forvaltningen, hvor forskellige initiativer tages op. 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 ift at spotte klubbernes stærke sider og
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.
 Trænertilskud, bookninger udendørs og indendørs: FIG står igen i starten af det
nye år for at fordele trænertilskud og tider til udendørs og indendørs faciliteterne.

