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1 (Åben) Introduktion og rammesætning
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik mødes første gang for at lære hinanden at 
kende og få en fælles forståelse af udvalgets opgaver. 

Baggrund
På det første møde skal vi først og fremmest lære hinanden at kende. Derfor må alle gerne 
medbringe en ting, der fortæller noget om jer selv i relation til idræt, og som I skal bruge til at 
præsentere jer for resten af udvalget. 

Bagefter skal vi tale om udvalgets opgave, der er beskrevet i et kommissorium. 
Se bilaget Kommissorium for Opgaveudvalg – ny idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune. 
Den nuværende idræts- og bevægelsespolitik har fungeret i 12 år og været en vigtig retningsgiver i 
det politiske arbejde og samarbejde med foreninger, interessenter og borgere.

Det er opgaveudvalgets opgave at udarbejde udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik. 

For at komme godt i gang med arbejdet, starter vi med en quiz og tester vores viden om idræt og 
bevægelse i Gentofte Kommune. Til quizzen er det nødvendigt, at I medbringer en smartphone.

For at supplere vores eksisterende viden har vi inviteret Henrik Brandt fra Idrættens Analyseinstitut 
til at gennemgå resultater fra de nye undersøgelser fra Gentofte Kommune på skole,- borger- og 
foreningsområdet. 

Med afsæt i det, vil vi tage hul på de første drøftelser omkring centrale temaer og spørgsmål, som 
kan lede til en vision for den nye idræts- og bevægelsespolitik. 

Opgaveudvalget har en formand, Michael Fenger, og en næstformand, Anne Hjort, der tilsammen 
kaldes formandskabet.

Formandskabet foreslår følgende plan for møderne:
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På møderne serveres aftensmad, kaffe, te, vand og frugt.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik:

At udvalget drøfter centrale temaer og spørgsmål til den nye idræts- og bevægelsespolitik. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Roller og rammer for opgaveudvalg (1190590 - EMN-2015-16459)
2. Gentofte Kommunes idræts og bevægelsespolitik 2013 16 pdf (1195675 - EMN-2015-
16459)
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