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1.

Godkendelse af dagsordenen

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen
Glostrup Idrætsanlæg foreslår, at denne dagsorden danner grundlag for mødets afvikling.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At dagsordenen godkendes.
BESLUTNING
Kort præsentationsrunde, da der var gæster.
Endvidere vil formanden under punkt 2 fremlægge de af formandens meddelelser som er
relevant for Glostrup Ejendomme.
Herefter godkendt.

2.

Status på anlægsprojekter

RESUMÉ
For at Brugerbestyrelsen kan følge med i aktuelle anlægsprojekter vil Glostrup Idrætsanlæg
på hvert møde give en status på igangværende anlægsprojekter.
SAGSFREMSTILLING
På mødet vil der blive orienteret om nedenstående anlægsprojekter:
- Kunstgræsbane i Glostrup Idrætspark
- Parkour i Glostrup Idrætspark
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
BESLUTNING
Lotte Poulsen gav en status på kunstgræsbanen og Dan Kornbek Christiansen supplerede.
Sidsel Vinther orienterede om, at det kommende parkouranlæg, som bliver placeret foran
Glostrups idrætsparks indgangsparti. Parkouranlægget skal nu sendes i udbud.
Formanden orienterede om at Brugerbestyrelsen har fremsendt høringssvar til budget 2019.
Høringssvaret indeholder udtalelser fra brugerne om det glatte gulv i Hvissingehallen,
oplevelsen af rengøringstandarden samt dryssende loftplader. Endvidere orienterede
formanden om brugernes oplevelser af en ubemandet hal. Jonny Petersen orienterede om,
at brugerne altid kan kontakte Glostrup Ejendommes vagttelefon, som enten vil stille
vedkommende i kontakt med Glostrup Ejendomme i deres åbningstid eller en securitasvagt.
Leif Meyer Olsen mødt under behandling af dette punkt.
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3.

Stævne- og arrangementsoversigt 2018/19

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen
RESUMÉ
I henhold til Fordelingsreglerne er ansøgningsfristen til stævner og arrangementer den 15.
maj 2018.
SAGSFREMSTILLING
Efter ansøgningsfristens udløb har Glostrup Idrætsanlæg foretaget en administrativ
fordeling af de tider, hvor der har været flere ansøgere.
Indendørs idrætsgrene prioriteres før udendørs idrætsgrene. Foreninger som har benyttet
tildelt tid vil ligeledes prioriteres før foreninger med ubenyttet tildelt tid.
Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes vil der så vidt muligt blive foreslået en anden
hal/tid/dato end det ønskede, frem for at afslå ansøgningen.
Glostrup Idrætsanlæg har hvert år udfærdiget en oversigt over alle stævner og
arrangementer hvori kommercielle arrangementer, som er arrangementer hvor Glostrup
Idrætsanlæg har en indtægt, er blevet synliggjort.
I forbindelse med indførelse af nyt lokalebookingsystem vil Glostrup Idrætsanlæg for
overskuelighedens skyld udfærdige en oversigt over sammenfaldende ønsker.
BILAG
Oversigter over sammenfaldende ønsker fremsendes inden mødet.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen godkender forslag til fordeling af stævner og arrangementer 2018/19.
BESLUTNING
Brugerbestyrelsen godkendte forslag til fordeling.

4.

Forslag til takster 2019

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen
RESUMÉ
Glostrup Idrætsanlæg udarbejder hvert år forslag til takster for benyttelse af svømmehal,
motionscenter, udendørsarealer, haller samt selskabslokaler og mødelokaler i Glostrup
Idrætsanlæg.
SAGSFREMSTILLING
Der er foretaget en afbalanceret regulering af taksterne under hensyntagen til kommunens
fremskrivningsprocent, forhøjede energiafgifter samt en afpasning af taksterne i forhold til
de omkringliggende anlæg.
Forslag til takster for 2019 tager udgangspunkt i taksterne for 2018 med en generel
prisfremskrivning jf. KL's fremskrivningsprocent på 2,22 %.
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I lighed med tidligere år er der i takstforslagene for Glostrup Fritidscenter lagt vægt på det
”psykologiske aspekt” ved priserne. Dette er bl.a. baggrunden for, at prisen på månedskort
fortsat foreslås fastholdt på 299 kr.
I takstforslaget skal Brugerbestyrelsen forholde sig til de takster hvor GIA står som
ansvarlig.
Glostrup Idrætsanlæg har markeret ændringer med rødt i takstforslaget.
BILAG
Forslag til takster 2019.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen anbefaler forslag til takster for 2019.
BESLUTNING
Brugerbestyrelsen godkendte indstilling.
Forslag til Takster for 2019 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

5.

Tendenser indenfor fritid og idræt

SAGSFREMSTILLING
Sidsel Vinther fra Center for Kultur og Borgerkontakt vil på mødet komme med et
minioplæg om tendenserne indenfor fritid og idræt.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Sidsel Vinther orienterede om tendenser indenfor fritid og idræt.
Der blev blandt orienteret om at sundhedsprofiler viser at der i Danmark dyrkes for lidt
fysisk aktivitet. Folk dyrker motion for egen skyld. Fremover kan man også snakke om
idræt for bedre velfærd, som løftestang for turisme, for læring, for reducering af
sygefravær, for øget fællesskab…..
Sidsel
-

Vinther nævnte at Center for Kultur og Idræt har blandt andet fokus på
målgrupper med særlige behov.
samarbejde om genoptræning.
potentialet i folkeskolen og på daginstitutionsområdet.
at brande byen på kultur og idrætsområdet.
at skabe større fleksibilitet og bedre sammenhæng.
hvordan vi kan gøre det nemmere for dem som ikke allerede er organiseret.
og ønske om en helhedsplan for idrætsområdet.
brobygning mellem idrætslivet og motionstilbud.
og interesse i samarbejdet med foreninger.

Orientering taget til efterretning.
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6.

Forbrugsoversigt – april 2018

RESUMÉ
Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen.
SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning for perioden januar til april 2018
I hele kr.

Glostrup Idrætsanlæg

Forbrug til Afvigelse ift.
Korrigeret
og med april korrigeret
budget 2018
2018
budget

33%
Forbrugsprocent

(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)

Glostrup Idrætsanlæg
022
023
028
030
050
10,5
10,6
11
12
18
21
24
25
26
30
066
079
200

031090 Glostrup Idrætanlæg
Personale mv.
Kompetenceudvikling
Bygning og udendørsarealer
Administration og markedsføring
Indtægter
Udlejning ekskl. mandskab
Udlejning, mandskab
Udlejning til foreninger
Diverse salg
Motionscentret
Svømmehal
Fordelingskonto
Golf
2v2
Reklamer
Events
IT-pulje
Ledelse og administration

024
038

370016 Ejby 68´s klubhus
Rengøring
Vedligeholdelsesudgifter

12.080.975

4.236.625

7.844.350

35,07%

11.914.561
10.397.848
177.375
2.973.509
418.442
-4.408.954
-808.983
-222.471
0
-50.561
-364.042
-2.730.315
0
-101.123
-40.448
-91.011
-202.245
130.804
2.427.782

4.183.874
3.573.569
133.197
1.826.181
200.801
-2.169.374
-412.783
-31.875
870
-47.112
-293.162
-1.188.623
0
-86.230
-8.750
-101.710
-53.878
0
673.377

7.730.687
6.824.279
44.178
1.147.328
217.641
-2.239.580
-396.201
-190.596
-870
-3.449
-70.880
-1.541.692
0
-14.893
-31.698
10.699
-148.367
130.804
1.754.405

35,12%
34,37%
75,09%
61,42%
47,99%
49,20%

166.414
151.786
14.628

52.751
52.751
0

113.663
99.035
14.628

31,70%
34,75%
0,00%

26,64%
0,00%
27,74%

Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 33,33 % pr. 30.4.2018. Der er således et
merforbrug på 1,74%. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At forbrugsoversigten tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning.
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7.

Aflysning/flytning af brugerne i Glostrup Idrætspark

RESUME
På Brugerbestyrelsens sidste møde blev det bragt frem, at der blandt nogle
foreningsbrugere var utilfredshed over aflysninger og flytninger i forbindelse med andre
(kommercielle) arrangementer.
Det blev aftalt, at det skulle optages som punkt på dette møde.
SAGSFREMSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg har et ønske om, at kommunens lokaler udnyttes optimalt, hvilket
Kommunalbestyrelsen også har fokus på.
Glostrup Idrætsanlæg er bevidst om, at der sker aflysninger/flytninger i forbindelse med
kommerciel udlejning af faciliteter særligt i Glostrup Idrætspark. Glostrup Idrætsanlæg
prøver så vidt muligt at undgå aflysning, men tilbyder oftest brugerne alternative lokaler.
Glostrup Idrætsanlæg vil på mødet redegøre nærmere for baggrunden for aflysninger og
flytninger af brugerne.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Michael Simonsen orienterede om baggrunden for flytninger og aflysninger og erkendte at
Glostrup Idrætsanlæg havde meldt det for sendt ud til foreningerne.
Taget til efterretning

8.

Orientering fra formanden
-

9.

Formanden orienterede om høringssvar til budget 2019.

Orientering fra Administrationen

Glostrup Idrætsanlæg orienterede om:
- Forslag til fast fordeling blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget. Det er meddelt til
foreningerne via Foreningsnyt.
- Der er øget tilgængelighed på anlæggene i sommerferien. Blandt andet holder
Glostrup Fritidscenter åbent hele sommerferien mandag-søndag kl. 8.30-15.30.
- Minimum af åbne fodboldbaner i sommerferien, efter aftale med fodboldklubberne.
- Status på Halbooking – det nye lokalebookingssytem
- Der etableres nyt tællesystem i løbet af juni, som elektronisk vil registrere brugere i
hallen anonymt. Det er vigtigt at foreningerne afbooker tildelt tid som de ikke
benytter, da foreningerne ellers kan miste tildelt tid.

10.
-

Orientering fra øvrige
Intet.
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