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1 (Åben) Tredje møde i opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik mødes for tredje gang for at forsætte arbejdet 
med at formulere en idræts- og bevægelsespolitik. Vi skal fortsætte vores diskussion om en vision 
for Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik. Vi skal endvidere diskutere resultaterne 
fra de afholdte arbejdsgruppemøder om faciliteter og rammer samt nye partnerskaber og nye 
samarbejder.

Baggrund
På tredje møde i opgaveudvalget fortsætter vi arbejdet med at indkredse og formulere omridset af 
den kommende vision for idræts- og bevægelsespolitikken. 

Vi tager udgangspunkt i ønsket fra andet møde om en kortfattet og bred vision, der skal dække alle 
målgrupper. Vi tager endvidere udgangspunkt i de temaer, der blev fundet frem som fx livsglæde, 
fællesskab, demokrati, aktivt medborgerskab, gensidig respekt, leg, konkurrence, selvrealisering, 
læring og fællesskab på tværs.

Derefter skal vi have tilbagemeldinger for arbejdsgrupperne for henholdsvis ”Gode rammer for et 
aktivt idrætsliv” samt ”Nye partnerskaber – nye samarbejder”. 

Arbejdsgrupperne har drøftet potentialer og udfordringer på facilitetsområdet og 
partnerskabsmuligheder. På baggrund af diskussionerne har arbejdsgrupperne formuleret 
anbefalinger, som opgaveudvalget skal forholde sig til. 

Niels Lund fremlægger kort om processen og anbefalingerne fra arbejdsgruppen om rammer og 
faciliteter arbejde for idræt og bevægelse. 
Opgaveudvalget diskuterer anbefalingerne.

Marie Cordt fremlægger kort om processen og anbefalingerne fra arbejdsgruppen om nye 
partnerskaber - nye samarbejder. 
Opgaveudvalget diskuterer anbefalingerne.

Som bilag til diskussionerne vedlægges tabelmateriale præsenteret på arbejdsgruppemøderne 
(bilag 1).

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik:

At udvalget fortsætter arbejdet med at formulere en vision for idræts- og bevægelsespolitikken 
samt diskuterer anbefalingerne fra arbejdsgrupperne. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Velkomst
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Michael bød velkommen og introducerede Nadia, som deltog i opgaveudvalget for første gang. 
Processen for det videre forløb blev skitseret

Derefter blev samtlige deltagere bedt om at skrive tre ord, som de hver især fandt var vigtigst at få 
med i en vision for idræts- og bevægelsespolitikken. 

Oplæg
Mikkel Knowles Gjelstrup fra Andel (tidligere Games og tidligere leder af Street Mekka i 
København) indledte mødet med at præsentere sine tanker om idrætslivet uden for foreningerne 
og i samarbejde med foreningerne. Præsentation er vedlagt som bilag.

Visionsarbejde
Efter Mikkels oplæg blev opgaveudvalget delt i tre grupper, og en ordsky præsenteret. Ordskyen 
indeholdt samtlige de ord, som opgaveudvalgets medlemmer havde valgt i begyndelsen af mødet. 
Jo flere gange det samme ord var nævnt, jo større blev ordet præsenteret i ordskyen.

Med udgangspunkt i denne visualisering af centrale ord, diskuterede grupperne et bud på en 
kommende vision. Efter diskussionerne fremlagde de tre grupper hver deres vision.

Visionen fra gruppe 1 lød:
I Gentofte er vi fælles om at styrke idræt og bevægelsesglæde. Vi vil høj kvalitet, ambition og 
samarbejde. 
PS. Det frie initiativ
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Der fremkom følgende kommentarer og spørgsmål fra gruppe 2: 
 Bevægelsesglæde er velvalgt ord 
 Styrke, ambition og glæde hænger godt sammen.  
 Der mangler ”Mangfoldighed” og ”så mange som muligt” 
 Kan alle borgere se sig selv i denne?

Visionen fra gruppe 2 lød:
Gennem mangfoldighed af rammer skabe bevægelsesglæde for alle!

Gruppe tre havde disse kommentarer og spørgsmål: 
 Der kan arbejdes med syntaksen 
 Mangfoldighed og bevægelsesglæde går igen i alle bud
 Idræt (og eliteidræt) mangler
 Fællesskaber mangler

Visionen fra gruppe 3 lød:
Gentofte Kommune vil give mulighed for mangfoldig idræt & bevægelse, der skaber glæde & 
fællesskaber

Gruppe 1 havde følgende kommentarer: 
 Dejlig kort 
 Vi skal huske ikke blot at favne alle, men også at vi har en fantastisk talentudvikling. 
 Ambitionen mangler 
 Måske noget om arenaer, så vi også får dem som suser rundt om søen på egen hånd.

Fritidsafdelingen blev bedt om til næste møde at videreudvikle de tre visionsforslag og komme med 
forslag på næste opgaveudvalgsmøde.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupper
Siden andet møde i opgaveudvalget har været afholdt fire arbejdsgruppemøder med temaerne: 
Gode rammer for et aktivt fritidsliv og Nye partnerskaber – Nye samarbejder.

Først fremlagde Niels Lund resultatet af Gode rammer for et aktivt fritidsliv. Udover en 
gennemgang af temaerne drøftet i arbejdsgruppen fik opgaveudvalget også følgende konkrete 
anbefalinger til den nye idræts- og bevægelsespolitik (oplæg er vedhæftet).

Gode rammer for et aktivt idrætsliv.
Der bør udarbejdes en facilitetsstrategi 
– især med fokus på: 

1. Kapacitetsudnyttelse
2. Byrum
3. Samskabelse og samarbejder
4. Sociale rum for idrætsaktive

1. Kapacitetsudnyttelse: 
Der skal udvikles digitale løsninger så alle borgere, foreninger, oplysningsforbund og virksomheder 
kan få overblik over:

 Alle faciliteter
 Ledige tider
 Tilgængelighed/offentlig åbning
 Krav og vilkår for anvendelse af faciliteter
 Muligheder for adgang ved aflyste tider
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En facilitetsstrategi skal forholde sig til følgende på kapacitetsområdet: 
 Bedre udnyttelse af faciliteter 
 Politisk prioritering af fordeling og aktivering af ledig tid
 Tydelige målsætning for kapacitetsudnyttelse samt af ibrugtagning af ledig tid 
 Formulering af principper for fordeling af tid mellem brugergrupper
 Udviklingsstøtte til foreningerne til nye aktiviteter/åben træning for nye idrætsformer.
 Fleksible adgangsmuligheder til faciliteter for nye idrætter

2. Byrum
 Idrætsfaciliteter skal strukturelt tænkes ind i byudvikling 
 Byens rum skal betragtes som del af de samlede faciliteter 

3. Samskabelse og partnerskaber
 Udnyt ledige tider og lavsæson til Aktiv Ferie, Kom og Vær Med aktiviteter og lignede
 Undersøg muligheder for samskabelse mellem skoler, foreninger og selvorganiserede

4. Sociale rum for idrætsaktive
 Analysér og definer behov for sociale rum i forbindelse med idrætsaktivitet 
 Indtænk sociale opholdssteder målrettet familier, børn og unges idrætsmiljøer

Opgaveudvalget diskuterede bagefter i de tre grupper anbefalingerne med nedenstående 
kommentarer

 En strategi giver mulighed for et mangfoldigt brug. Det giver synlighed omkring andre 
former for brug af faciliteten. Vi kan sætte nogle spilleregler op for brugen.

 Klubberne har fået for stor magt over faciliteterne – nogle klubber kan finde på at udelukke 
andre brugere til trods for, at der er tale om kommunale anlæg. 

 Vi skal ikke gå på vagt og tjekke om foreningerne bruger faciliteterne, men give et 
incitament for at melde fra. Fx give en del af lejeindtjeningen tilbage til foreningerne.

 Vi skal finde de digitale løsninger, der gør det nemt for borgerne at få overblik over ledige 
tider og leje faciliteterne til selvorganiseret aktivitet.

 Åben hal har vist sig at give mest succes, når en forening er koblet op på at lave aktiviteter. 
 Der skal være fokus på synlighed af faciliteter/tilbud
 I forhold til sociale rum, skal der være plads til mangfoldighed i medlemsskare – ikke kun 

de aktive, også de som er tidligere aktive eller skadede. 
 Strategien skal indeholde muligheder og prioriteringsliste til nye 

faciliteter/facilitetsforbedringer. Hvad prioriterer man efter? Antal brugere, antal timer, antal 
kvadratmeter? 

 To spor: At være meget konkret og at sætte principper.

Nye partnerskaber – Nye samarbejder
Derpå fremlagde Marie Cordt resultatet af Nye Partnerskaber – Nye Samarbejder. Udover en 
gennemgang af temaerne drøftet i arbejdsgruppen fik opgaveudvalget også konkrete anbefalinger 
til den nye idræts- og bevægelsespolitik (oplæg er vedhæftet).

1. Det anbefales at udarbejde retningslinjer for partnerskaber i den kommende idræts- og 
bevægelsespolitik 

 Retningslinjerne skal evalueres løbene 
 Mål for partnerskaber 
 Længerevarende partnerskaber med fokus på overgangen til drift
 Målgruppebeskrivelse
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2. Gentofte Kommune skal være katalysator for partnerskaber og understøtte og markedsføre 
partnerskaber i kommunen

 Økonomisk støtte og konsulentbistand
 Sikre værdigivende partnerskaber for alle involverede
 Interessenterne skal understøttes i udvikling af partnerskabsstrategier
 Der skal iværksættes et system for ind- og udbud af partnerskabsopgaver

3. Gentofte Kommune skal understøtte mødet mellem forskellige aktører samt søge løsninger på 
tværs af opgaveområder

 Netværksmøde 
 Kortlægning af igangværende partnerskaber

Opgaveudvalget diskuterede bagefter i de tre grupper anbefalingerne med nedenstående 
kommentarer

 Der bør udarbejdes en tjekliste for det gode partnerskab. Foreninger føler sig ofte 
”halvblinde” ift. hvad de får ud af at indgå i et partnerskab. 

 Ligeværdighed og retningslinjer for adfærd er vigtige punkter til en tjekliste, så 
forventningerne kan afstemmes. 

 God ide med strategi/retningslinjer, for at gøre det lettere for borgere at komme i gang med 
partnerskaber. Noget, der måske kan være svært at komme i gang med, hvis man ikke ved 
hvor man kan få hjælp. 

 Kunne man lave en idræts-GFO i sportsparken drevet af en idrætsforening, for at fange 
nogen af dem der ikke er interesseret i eliten? Er der opgaver, som ikke nødvendigvis 
behøver være kommunen, fx GFO-svøm. En idrætsforening kunne måske godt få ansvar 
for træningen på et plejehjem. 

 Måske man kunne lave et partnerskab, hvor børnene går til idræt frem for at gå til en 
specifik idrætsgren. I form af et samarbejde på tværs af flere foreninger. 

 Vi mangler en vision for helhedsskolen. Hvordan kan vi få skolerne til at samarbejde med 
lokalsamfundet?

Afslutning
Mødet sluttede med at Michael gav udtryk for begejstring over arbejdsgruppernes arbejde og 
glæde over, at så mange havde deltaget i arbejdet. Michael nævnte også, at han på nuværende 
tidspunkt kunne se et tidspres i forhold til det relativt store arbejde med at udvikle en ny idræts- og 
bevægelsespolitik og åbnede op for muligheden at afvikle et ekstramøde og udskyde 
færdiggørelsen af idræts- og bevægelsespolitikken. 

Bilag
1. Viden fra arbejdsgrupper  (1368708 - EMN-2015-16459)
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