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

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik mødes for fjerde gang for at forsætte arbejdet 
med at formulere en idræts- og bevægelsespolitik. Vi skal præsenteres for resultaterne af de 
afholdte arbejdsgruppemøder og workshops. Forslagene drøftes.

Baggrund
Vi indleder mødet med at gennemgå den foregående proces og de drøftelser opgaveudvalget har 
haft siden vi mødtes første gang 14. juni 2016. 

Derefter skal vi høre tilbageleveringerne fra følgende arbejdsgrupper og workshops: 
 Gentofte støtter eliten 
 Udvikling af foreningslivet 
 Bevægelse for alle 
 Byens rum 
 Ungeperspektiv i foreningslivet. 

Thorkild Pedersen fremlægger kort om processen og anbefalingerne fra arbejdsgruppen om 
udvikling af foreningslivet.

Poul Erik Francati fremlægger kort om processen og anbefalingerne fra arbejdsgruppen om 
Gentofte støtter eliten. 

Niels Lund fremlægger kort om processen og anbefalingerne fra arbejdsgruppen om Byens Rum.

Stig Eiberg præsenterer tilbagemeldingerne fra workshoppen om Bevægelse for alle. 

Opgaveudvalget diskuterer herefter anbefalingerne.

På sidste møde formulerede opgaveudvalget tre bud på en vision for den ny idræts- og 
bevægelsespolitik. Vi aftalte at Idræt og Fritid skulle videreudvikle de tre forslag med henblik på 
yderlig kvalificering på fjerde møde. 

Som bilag vedhæftes forslag til vision. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik:

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
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Michael bød velkommen og orienterede om at opgaveudvalgets møderække er blevet 
udvidet med et ekstra møde, som er fastlagt til den 13. marts kl. 17-19. 

Det blev aftalt, at der skal nedsættes en redaktionsgruppe, der skal skrive et udkast til den 
endelige politik. Redaktionsgruppen skal bestå af to borgere og en politiker, samt 
medarbejdere fra Idræt og Fritid. Der er planlagt et til to møder, hhv. den 9. januar og evt. 
den 16. januar kl. 17-19. 

Interesserede fra opgaveudvalget skal sende en mail til Tine Koch på tkj@gentofte.dk 
senest den 16. december. 

Stig Eiberg ridsede det foregående forløb i opgaveudvalget op med en sammenfatning af 
de vigtigste drøftelser, input og oplæg fra perioden 14. juni til 6. december 2016 (bilag 1). 

Opgaveudvalget blev præsenteret for tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne for ”Udvikling 
af foreningslivet”, ”Gentofte støtter eliten” samt workshoppen ”Byens rum”, ”Idræt for alle – 
handicap” samt ungekonsulenternes kommentarer vedr. foreningslivet (bilag 2-5). 

Efterfølgende reflekterede opgaveudvalget i grupper af 3 personer over de indkomne input 
fra arbejdsgrupper og workshops. I fællesskab skulle grupperne blive enige om at 
prioritere de mest og mindst vigtige input. Prioriteringsopgaven afstedkom spændende 
diskussioner og er et oplæg til redaktionsgruppens skrivearbejde. Som afslutning på 
drøftelserne omkring input kom følgende kommentarer til, hvad der mangler i forhold til det 
samlede billede (bilag 6).

Der blev efterlyst mere fokus på social ulighed og inklusion, sammenhæng til de øvrige 
politikområder samt bevægelse i skoledagen. Herudover bør det nye politiske 
indsatsområde ”En times motion – for alle” behandles

Til sidst på mødet blev forslag til ny vision drøftet: ”Vi er fælles om at styrke idræt og 
bevægelsesglæde for alle. Sammen griber vi fremtidens behov og skaber et levende og 
mangfoldigt idrætsliv”. Visionsbuddet blev mødt med mange input og konkrete 
ændringsforslag (bilag 7). Drøftelserne er også retningslinjer til redaktionsgruppen og det 
kommende skrivearbejde. 

Bilag
1. Bilag - bud på vision til idræts- og bevægelsespolitik (1444788 - EMN-2015-16459)
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