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Side 3 

1 (Åben) Anden møde i opgaveudvalget for En Times Motion Dagligt  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05060 

 

Resumé 
Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt afholdt sit første møde den 16. september 2019. 
Opgaveudvalgsmedlemmerne blev introduceret for hinanden og til eksisterende viden om motion 
og bevægelse i Gentofte Kommune.  
 
På andet møde skal opgaveudvalget vælge hvilke målgrupper, der især skal fokuseres på. For at 
få idrættens organisationers perspektiv på Opgaveudvalgets arbejde inviteres til et fællesmøde 
forud for opgaveudvalgsmødet. 

 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget er at bidrage til, at alle borgere i Gentofte Kommune er fysisk aktive 
en time om dagen, og at bevægelse er integreret i hverdagen.  
 
Målet er at udarbejde en anbefaling til Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse. I anbefalingen 
skal det fremgå, hvordan og med hvilke aktører Gentofte Kommune fremover skal arbejde med, for 
at flere borgere bliver fysisk aktive. Som del af opgaveudvalgets arbejde skal der formuleres 
innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan afprøve nye tilgange til at skabe bevægelse 
en time om dagen for udvalgte målgrupper.  
 
Dagsorden for andet møde i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt: 
 
Kl. 18-19 
Fællesmøde med politisk følgegruppe for visionskommunesamarbejdet 

 Velkomst og introduktion til visionskommunesamarbejdet 

 Oplæg fra idrættens organisationer med perspektiver på hvilke målgrupper 
opgaveudvalget kan fokusere på, ved   

o Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI,  
o Thomas Bach, næstformand i DIF 
o Hans Natorp, næstformand i DIF 
o Peder Nedergård, formand for DGI Storkøbenhavn  
o Jakob Juhl Pedersen, direktør for DGI Storkøbenhavn 
o Per Nedergaard, projektleder for Bevæg Dig For Livet 

 Debat, diskussion og uddybende spørgsmål til oplæggene. 
 
Kl. 19-21 
Opgaveudvalgsmøde 

 Velkomst 

 Motion, bevægelse, idræt og fysisk aktivitet. 
o Hvilke begreber vil opgaveudvalget arbejde efter? Fælles forståelse og retning for 

det kommende arbejde.  
 

 Valg af målgrupper 

 Tak for i dag 
 
 
Bilag til denne dagsorden: 
 



 

Side 4 

 Profilbeskrivelser af eksempler på målgrupper 
 Introduktion til visionskommunesamarbejdet og den politiske følgegruppe 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til opgaveudvalget En Times Motion Dagligt: 
 
At udvalget vælger hvilke målgrupper, der skal prioriteres. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Introduktion til visionskommunesamarbejdet og den politiske følgegruppe (3138343 - EMN-

2019-05060) 

2. Profiler på målgrupper (3138362 - EMN-2019-05060) 
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