Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion
Ballerup, den 24. maj 2019

Referat: Koordinationsmøde, den 21. maj 2019
Dagsorden i henhold til BMSI’s love:
1. Valg af dirigent
Næstformand Per Enevoldsen blev valgt til dirigent.
2. Navneopråb (fremmødte foreninger)
Deltagere: Ballerup Atletik Klub, Ballerup Gymnastikforening, Ballerup Handicap Idræts
Club, Ballerup Kørestolsrugby Klub, Ballerup Kampsport Center, Ballerup Wildhorse
Linedancers, Baracuda Dykkerklub Ballerup, Måløv Badminton Club, Måløv Idræts
Forening, SIF Badminton, SIF Håndbold/Gymnastik/Senioridræt og Svømmeklubben
TRITON.
I alt fremmødt: 13 foreninger/13 personer).
Afbud: Grantoften Badminton Club, Rosenlund Volleyball Klub.
3. Godkendelse af referatet fra repræsentantskabsmøde/generalforsamling denn 25.
februar 2019
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Orientering fra formanden
Formand Karsten Friis orienterede om bestyrelsens aktiviteter siden sidste møde:
En ”banke-på” mail er for nylig sendt til de største fodboldklubber, med opfordring til
at de skal melde sig ind i BMSI. Der er endnu ingen reaktion fra klubberne.
Der har været møde i Folkeoplysningsudvalget, hvor manglende tilslutning til
foreningsmødet i efteråret blev drøftet. Manglende relevante emner fik skylden for det
ringe fremmøde. Mødet forventes aflyst i 2019 – det synes vi er for dårligt.
Nytårsmødet med borgmesteren blev heller ikke den store oplevelse – for mange
foreninger tog egne små problemer op.
Det blev anført at BMSI bør være aktiv i form af at tage relevante emner op, som
eksempel blev nævnt en diskussion om anlægsinvesteringer. En aktiv idrætsunion er
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ekstra vigtig, da det nye Kultur- og Fritidsudvalg er lidt ”tyndt” bemandet, hvad angår
indgående kendskab til idrætsområdet.
Kommunen har meldt sig til boblberg.dk, et forum for udveksling af information
mellem foreninger. Det er uvist hvordan dette værktøj udmærker sig i forhold til mange
andre af samme type.
Der blev spurgt til Foreningernes dag (i de senere år afholdt på Ballerup Bibliotek) – der
er ikke kommet information fra kommunen, så det forventes ikke at arrangementet
bliver til noget i 2019.
5. Økonomisk oversigt ved kassereren
Der er søgt om administrationstilskud til BMSI. Ansøgningen er godkendt, og 10.000 kr.
er ankommet til unionens konto.
Der er udsendt kontingentopkrævning til 31 foreninger (30 medlemsforeninger og
BMS, som ønsker optagelse). 24 foreninger har betalt, de resterende rykkes.
Måløv Judo Klub er i forvejen i restance for 2 år. Klubben har lovet at gøre noget ved
det, men endnu er intet sket. Kassereren tager endnu en gang fat i klubben, gerne
telefonisk.
6. Optagelse/udmeldelse af foreninger
Som nævnt har BMS ønsket optagelse, vi afventer indbetaling af kontingent.
7. Optælling af brugere i kommunens idrætslokaler, halfordeling
Der er installeret kameraer til automatisk optælling i en række af kommunens
idrætslokaler. Kommunen ønsker en registrering med henblik på at opnå maksimal
udnyttelse af lokalerne.
Et kamera tager et billede to gange i timen,15 minutter over hel og 15 minutter i hel.
Billederne pixeleres så personer ikke kan genkendes, og antal deltagere beregnes
digitalt baseret på bevægelser. Deltagerantal pr. klokketime rapporteres som
gennemsnit af de to målinger.
De rapporterede resultater sammenholdes med de enkelte foreningers reservationer af
haller og sale, og der beregnes en udnyttelsesgrad på grundlag af det normtal som er
fastsat for de enkelte idrætsgrene (20 eller 40).
Den første rapport fra systemet (data fra januar/februar 2019) er offentliggjort og
fremlagt ved Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj.
På baggrund af rapporten konkluderer Center for Skoler, Institutioner og Kultur ”at der
alle steder er en uudnyttet kapacitet både i dag- og aftentimerne, og at der således er
plads til flere brugere”. Endvidere foreslås det ”at administrationen på et senere møde
fremlægger forslag til en mere optimal anvendelse af en række faciliteter i tidsrummet
kl. 8.00-23.00”.
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Der er den 20. maj udsendt brev til alle foreninger, med besked om at systemet vil blive
valideret/optimeret i den kommende tid. Derefter vil der blive foretaget nye målinger i
slutningen af året, og foreningerne vil blive indkaldt til et møde hvor resultaterne
drøftes.
BMSI’s bestyrelse har stikprøvevis analyseret nogle af målingerne fra Måløv i den
fremlagte rapport. Der er foretaget kontrol af målinger op mod afkrydsningslister, og
op mod estimerede antal deltagere. Der har også været afholdt et møde med Peter
Bøgelund, hvor rapporten er blevet gennemgået.
Det er vores opfattelse at målingerne generelt ikke er præcise, i det vi i en række
tilfælde mener at kunne påvise væsentlig forskel mellem det rapporterede og det reelle
antal deltagere. I mindre lokaler med få brugere er målingerne mest præcise – men der
findes undtagelser. I større lokaler med mange deltagere er der typisk rapporteret et
for lavt antal deltagere.
En analyse af målingerne for Taekwondo lokalet på Tapeten støtter opfattelsen.
Som årsager til unøjagtigheder i målingerne kan nævnes:







Beregningerne er baseret på bevægelse, så når deltagerne ikke bevæger sig
registreres de ikke. Det kan for eksempel være børn som sidder i rundkreds
ved afslutningen af en lektion, eller deltagere som sidder på
”udskiftningsbænken”.
Deltagere kan være udenfor kameraets synsvinkel.
Flere personer tæt på hinanden registreres som én person, for eksempel på et
forælder/barn hold hvor barnet er foran eller bag forælderen eller holdes på
armen.
Beregningen sker pr. klokketime, så hvis et hold på for eksempel 20 deltagere
starter kl. 10:30 og slutter kl. 11:30, registreres et gennemsnit på 10
deltagere.
I haller med hæve-/sænkevæg måles kun i den ene del af hallen (dette
arbejder kommunen på at forbedre).

BMSI’s umiddelbare konklusion er derfor at systemet skal forbedres væsentligt før det
giver et retmæssigt billede af lokaleudnyttelsen.
Ved mødet kommenterede en række deltagere projektet:







I badminton spilles ofte single kampe, mens øvrige deltagere er skiftet ud –
bliver alle registreret? Tilsvarende gælder en række andre idrætsgrene.
Kan vi (eventuelt via kommunen) komme i kontakt med foreninger i andre
kommuner som anvender samme system – og høre hvad deres indtryk er?
Der bør tages billeder hvert kvarter – det giver et mere retvisende resultat.
Er det rimeligt at anvende normtallene ved beregning af lokaleudnyttelse? Der
var delte meninger om dette, men konklusionen blev at det er OK – dog med en
kommentar om at tallene generelt er sat for højt.
Der er tydelige regnefejl i rapporten (dette er erkendt af administrationen).
Måske er vi forkælede i Ballerup Kommune – andre steder må man klare sig
med færre tider, hvilket betyder at mindre børn må træne efter kl. 21..
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For at give et reelt billede bør udnyttelsesgrad beregnes separat for ”prime
time” (kl. 16 – 20/21) – det er i de timer der er pres på faciliteterne, og det er
dér børnene skal have plads.
På baggrund af usikkerheden ved målingerne er det ikke rimeligt at
administrationen i oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget har konkluderet at der
alle steder er plads til flere brugere.
Grundlæggende er det fornuftigt at holde styr på udnyttelsen af lokaler, så
anvendelse af faciliteterne kan optimeres.

I forlængelse af optællingen rejser der sig nogle spørgsmål/forslag i forbindelse med
proceduren for halfordeling:



Er normtallene for de forskellige idrætter rimelige?
Fodboldklubberne tildeles såvel tid på kunstgræs som i haller for 10-årige – det
er ikke rimeligt (halfordelingsudvalget er opmærksom på dette, og proceduren
for tildeling af kunstgræsbaner forventes justeret til den kommende sæson).
For bedst mulig udnyttelse bør der i alle lokaler være mulighed for at reservere
halve timer.
For at opmuntre til optimal brug af haller med hæve-/sænkevæg bør det være
muligt at reservere ”en halv hal” (der så tælles som en halv time ved
timefordelingen).
Kan det gøres mere attraktivt at tage timer udenfor ”prime time” for at sprede
udnyttelse af lokalerne – det er helt tydelig at timer efter kl. 21 er svære at
afsætte.





Der var enighed om at BMSI koordinerer indsatsen for at sikre det bedst mulige
system til registrering af lokaleudnyttelsen. Bestyrelsen opfordrer derfor de enkelte
foreninger til at:



Registrere antal deltagere på holdene i efteråret 2019, således at vi efter
den næste rapport er i stand til at foretage en fornuftig analyse af de
rapporterede tal.
Huske at afmelde tider som ikke anvendes.

BMSI’s bestyrelse vil arbejde videre med administrationen med henblik på at
optimere systemet og diskutere eventuelle ændringer vedrørende proceduren for
halfordeling. Foreningerne holdes løbende opdateret.
8. Eventuel oprettelse af en Aktiv- og/eller Ungepris
Det blev diskuteret hvilken profil vi ønsker at trække frem, og der var enighed om at
det skal være en person som har en stor betydning for det daglige, sociale liv i en
forening.
Lis Bech Christensen vil arbejde videre med et oplæg, Ulrich Engmark kan bidrage med
idéer.
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9. Eventuelt
Kirsten Henriksen foreslog at man kunne tilbyde Måløv Judo Klub en reduceret betaling
for fortsat medlemskab af BMSI. Kassereren vil overveje.
Referat:

Uffe Mortensen
4. juni 2019
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