
GENTOFTE KOMMUNE

Referat af 
møde i

Opgaveudvalg for ny idræts- og 
bevægelsespolitik 

Mødetidspunkt 05-09-2016 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse G

Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 19:00

Tilstede: 
Michael Fenger, Anne Hjorth, Ulrik Borch, Poul V. Jensen, Ann-Kathrine 
Karoff, Poul Erik Francati, Lone Falsig, Robert Mikelsons, Jens Tarp, 
Thorkild Pedersen, Niels Lund, Kathia Schierning.

Fraværende:
Afbud fra Nadia Ulendorf Thomsen, Marie Cordt, Anette Sørensen



Side 2

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

05-09-2016 17:00

1 (Åben) Andet møde i opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik .................................3



Side 3

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

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik mødes anden gang for at fortsætte 
drøftelserne af de væsentligste emner på idrætsområdet i Gentofte Kommune. 

Baggrund
På det andet møde i opgaveudvalget, skal vi samle op på de drøftelser og prioriteringer af 
væsentlige emner, som vi behandlede før sommerferien. 
Vedhæftet er en skitse, hvor emner fra første møde er grupperet efter sammenhængende temaer. 

Dette er et forslag, som I gerne må forholde jer til og på mødet vil vi sammen arbejde videre med 
at gruppere temaerne, så der er mening og sammenhæng.

Visionen for idræt i Gentofte Kommune vil være helt central i den nye idræts- og 
bevægelsespolitik. Vi tager hul på visionen og arbejder med at formulere de første udkast. Vi har 
vedhæftet udpluk af visioner for idrætsområdet fra henholdsvis kommuner og organisationer til 
inspiration. 

Med afsæt i arbejdet med visionen, grupperingen af temaer samt jeres overvejelser henover 
sommeren, skal vi udvælge og kvalificere 3-4 emner som arbejdsgrupper skal undersøge nøjere 
og efterfølgende tilbagerapportere til opgaveudvalget.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik:

At udvalget drøfter gruppering af overordnede temaer, påbegynder visionsarbejdet samt nedsætter 
arbejdsgrupper. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Velkomst
Michael bød velkommen og præsenterede de medlemmer, som ikke deltog på første 
møde samt orienterede om, at Nadia Ulendorf Thomsen træder ind i stedet for Kristoffer 
Kristensen, da han er flyttet til Odense. Michael præsenterede tre medarbejdere fra Fritid 
(Anna Friberg, Nanna Merrild og Christian Madsen), der skal fungere som tovholdere i 
arbejdsgrupperne.

Michael igangsatte dagens første punkt, vision for idræts- og bevægelsespolitikken i 
Gentofte Kommune, med at give en kort introduktion til hvad en god vision skal indeholde. 
Opgaveudvalget blev derefter inddelt i tre grupper. På bordene lå eksempler på visioner 
fra andre kommuner og organisationer.
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Arbejde med første skud på en vision
I grupper blev drøftet de første bud på hvad en vision for ny idræts- og bevægelsespolitik 
skal indeholde. I kort form fremlagde de tre grupper efter gruppearbejdet følgende:

Gruppe 1: Der var et stærkt ønske om en kortfattet vision. Gruppen præsenterede en 
række ord, som gruppen mente kunne inddrages: 
Folkesundhed, livsglæde, fællesskab, demokrati, opdragende, almen dannende, aktiv 
medborgerskab, understøtte det frie initiativ, gensidig respekt, leg, konkurrence, leg 
kombineret med konkurrence, selvrealisering, læring og fællesskab på tværs.

Gruppe 2: Som udgangspunkt er Gentofte Kommunes nuværende vision god med et klart 
og tydeligt sprog. Den kan med fordel være kortere og mere konkret i forhold til specifikke 
målgruppe, f.eks. elite og handicappede. Visionen kan tage udgangspunkt i den aktuelle 
status og formulere et mål for fremtiden. 

Visionens mål er at skabe rammer for at borgere og foreninger motiveres til at tage ansvar 
for de indsatser, der ligger ude hos dem. Desuden skal kommunens initiativpligt 
formuleres i forhold til de indsatser, som kommunen har ansvaret for. Faciliteter, 
erhvervsliv og virksomhedsstøtte blev også drøftet.
 
Følgende ord må meget gerne komme med i visionen: Mangfoldighed, 
demokratiforståelse, fællesskab(er) og frivillighed.

Gruppe 3: En god vision kan man hele tiden jagte.  Den nye vision bør være både 
kortfattet og bred i forhold til alle målgrupper, herunder eliten, samt skabe synlighed om 
alle de eksisterende tilbud. 

Det blev besluttet, at visionen genbesøges på det næste møde, hvor der skal formuleres 
første bud på en vision.

Diskussion af overordnede temaer
På opgaveudvalgets første møde blev en række emner drøftet og prioriteret. 
Fritidsafdelingen havde med dagsordenen udsendt et udkast til rubricering i fem 
overordnede temaer:

 Gentofte støtter eliten
 Gode rammer for et aktivt fritidsliv
 Bevægelse for alle
 Udvikling af foreningslivet
 Nye partnerskaber – nye samarbejder

Punktet blev indledt med en refleksion over det præsenterende udkast og en efterfølgende 
diskussion i plenum. 

Der blev efterlyst mere innovation og nytænkning af idrætsområdet, hvilket er vigtigt af få 
sat på dagsordenen i det arbejde, der skal foregå i arbejdsgrupperne.
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Forskellige scenarier blev drøftet, herunder hvorvidt en struktur kunne være defineret af 
hhv. målgruppe og organisering. Det blev også foreslået at ”Selvorganiserede” kunne 
være et særskilt tema. Det blev besluttet, med enkelte tilpasninger, at arbejde videre med 
den forelagte struktur indtil videre.

Gruppearbejde omkring arbejdsgrupper
Opgaveudvalget fordelte sig i fem grupper: Udvikling af foreningslivet, Bevægelse for alle, 
Gentofte støtter eliten, Gode rammer til et aktivt idrætsliv, Nye partnerskaber – nye 
samarbejder. 
Grupperne skulle forholde sig til de udkast til arbejdsbeskrivelser for arbejdsgrupperne, 
som fritidsafdelingen havde udarbejdet.  

Da tiden var fremskreden blev præsentationen af arbejdsbeskrivelserne i plenum droppet. 
I stedet opdaterer fritidsafdelingen arbejdsbeskrivelserne og sender dem ud til udvalget. 
Udvalget vil også få tilsendt information om, hvornår de enkelte arbejdsgrupper holder 
møder, så medlemmerne har mulighed for at deltage i en eller flere arbejdsgrupper hen 
over efteråret. 

Afrunding af mødet
Udvalget blev orienteret om, at der på de næste møder vil blive arbejdet videre med 
visionen, samt at der vil være en tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper.

Bilag
1. FORSLAG til gruppering af indsatser i idræts- og bevægelsespolitikken (1291186 - EMN-
2015-16459)
2. Udvalgte visioner (1291830 - EMN-2015-16459)
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