Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion
Ballerup, den 29. november 2019

Referat: Koordinationsmøde, den 21. november 2019
Inden mødestart skålede vi i et glas mousserende vin for at fejre BMSI’s 60 ås jubilæum den 25.
september 1959.

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, Basketballklubben BMS, Jonstrup Basketball Klub,
Måløv Badminton Club, Måløv Idræts Forening og SIF
Håndbold/Gymnastik/Senioridræt.
I alt fremmødt: 9 foreninger/9 personer).
Afbud: Ballerup Kampsport Center, Ballerup Wildhorse Linedancers, Baracuda
Dykkerklub Ballerup, Grantoften Badminton Club, Svømmeklubben TRITON.
3. Godkendelse af referatet fra koordinationsmøde den 21. august 2019
Da der ikke er fremsendt indsigelser senest 14 dage efter at referatet er udsendt,
bekræftes det som godkendt.
Der var ikke yderligere kommentarer.
4. Orientering fra formanden
Formand Karsten Friis orienterede om bestyrelsens aktiviteter siden sidste møde:


Hvervning af medlemmer
Som lovet på sidste koordinationsmøde har bestyrelsen arbejdet på at få
fodboldklubberne til at melde sig ind i BMSI. Det har ikke været let. Vi har via mails,
telefonopkald og SMS forsøgt at samle klubberne til et møde, men må konstatere,
at det er meget svært.
Men det betyder ikke vi har fejlet - tværtimod. Vi har haft et konstruktivt møde
med et bestyrelsesmedlem fra Ballerup Skovlunde Fodbold (BSF), og klubben har
efterfølgende meldt sig ind i BMSI.
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Da BSF er langt den største fodboldklub i kommunen, betragter vi det som et vigtigt
skridt. Og det betyder forhåbentligt, at det vil være lettere at komme i konstruktiv
dialog med de øvrige fodboldklubber.
Vi har i bestyrelsen talt om at ændre fremgangsmøde, så vi i stedet for at invitere
klubberne beder om at måtte komme til et møde hos dem.
Men velkommen til BSF!


Ballerup kommunes budgetaftale for 2020
Kommunalbestyrelsen har på møde den 4/11 med tilslutning fra alle partier
vedtaget budgetaftalen for 2020. Set fra sportens verden er der rigtig meget at
glæde sig over i denne aftale.
Inden for det folkeoplysende område er der kun tale om følgende besparelser:
 Integrationspuljen på 135.000 kr. er nedlagt
 Kulturaftalesamarbejdet på 120.000 kr. er fjernet
 Vedligeholdelse af fodboldbaner er reduceret med 100.000 kr. efter
udbudsrunde.
Her blev det fra atletikklubben kommenteret at vedligeholdelse af banerne lader
noget tilbage at ønske.
De to puljer er skåret væk, fordi de ikke blev brugt, og ingen af de øvrige
besparelser, som var foreslået i ”omprioriteringskataloget”, er implementeret.
Der er i budgetaftalen en del ”gaver” til idrætten, som er værd at nævne:
 Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til opgradering af fodboldstadion i Ballerup
Idrætsby, så det kommer tættere på DBU’s krav for 3F-ligaen.
 Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til etablering af et nyt boldskur primært til
fodbold i Måløv Idrætspark.
 Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til den nødvendige renovering af svømmehallen
på Torvevej.
 For at understøtte den tilstrækkelige kapacitet til idrætslivet i Måløv afsøges
mulighederne for, at kommunen får råderet over den eksisterende hal i
Jonstruplejren i forbindelse med udvikling af området til boligformål. Der
afsættes 8 mio. kr. i 2021 til formålet.
 Der afsættes 400.000 kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til
forbedring af de fysiske rammer på Tapeten (blandt andet
omklædningsfaciliteter).
 Der indføres 2 priser på hver 5.000 kr. til unge foreningsledere – en til idrætten
og en til øvrige foreninger. Priserne forventes overrakt første gang ved
foreningslederfesten i januar 2021.
 Den offentlige åbningstid for East Kilbride badet udvides, og der indkøbes
legeredskaber og lignende for 300.000 kr., så badet i højere grad kan være til
glæde for børn og familier.
Til gengæld er der desværre ikke sat penge af i 2020 til implementering af
udviklingsplanen for Ballerup idræts by.
Af andre interessante ting i budgettet kan nævnes:
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Kommunen skal have en ny hjemmeside. Her er eksplicit skrevet ind, at
søgefunktionen skal være væsentlig bedre.
Det gamle posthus i Ballerup indrettes til foreningslokaler. Dog tænkes her
primært på foreninger indenfor social og sundhed.
Der er en ny frivillighedspolitik undervejs. Den vil blive præsenteret i starten af
det nye år ved et arrangement, hvortil der er afsat 50.000kr.




Opgaver for BMSI’s bestyrelse
BMSI skal forsøges at tilkæmpe sig medindflydelse på to nye områder:
 Ny hjemmeside til kommunen
 Mulighed for at udnytte hallen i Jonstruplejren.
For eksempel kan deltagelse i eventuelle følgegrupper være en mulighed.
Andet


Rygepolitik
I brugerrådet i Måløv Idrætspark, har vi drøftet behovet for en røgpolitik for
idrætsfaciliteterne kommunen.
Vores haller og lokaler er ganske vist allerede røgfri, men der kan på
udendørsarealerne bliver røget uhensigtsmæssigt. Formålet er ikke at fjerne
gener for ikke-rygerne, men at sikre at børn og unge ikke ser rygning som en
del at idrætslivet. Det er f.eks. meget uheldigt, hvis børn og unge ser deres
rollemodeller ryge, idet det kan være med til at få dem selv til at starte.
Måløv Idrætsparks brugerråd vil arbejde videre med emnet, og vil også
forsøge at påvirke kommunen til er generel røg- og tobakspolitik for
idrætsfaciliteter. Måske er det også noget vi i BMSI skulle tage fat på?
Der var enighed om at dette er et emne som BMSI skal tage op – Ballerup som
foregangskommune ville være dejligt.



Idrætskonference
Uffe Mortensen og Karsten Friis har i weekenden 15. - 16. november deltaget
i en konference for idrætsråd i Region Hovedstaden. Det var her interessant
og lærerigt at høre, hvor stor eller lille indflydelse idrætsunionerne i de
forskellige kommuner har. Der er mange, der som os, kun har meget
begrænset indflydelse, og så er der andre, som nærmest står for driften af
kommunens idrætsfaciliteter.
Et interessant emne, som kom op på konferencen og som flere kommuner
havde, var ”Fritidspas ”-ordninger. Dvs. en kommunal pulje, som foreningerne
kan søge til dækning af kontingent m.m. for børn fra dårligt stillede familier.
Der var meget forskellige meninger om dette blandt deltagerne på
konferencen. Måske gælder det også BMSI’s medlemmer?
Muligheden for Fritidspas diskuteredes. Det kan også lade sig gøre i Ballerup
Kommune, men det er ganske besværligt, og et fritidspas gælder typisk en
enkelt sæson, derefter må deltageren selv betale eller der må søges igen. DGI
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og DIF har også denne type tilbud, og det er typisk mindre bureaukratisk.
BMSI kunne forsøge at afdække mulighederne.


Haller og lokaler 2020/2021
Husk at ansøge om haltider for sæson 2020/2021 inden den 1. december.
Tina Eckhaus er ved at introducere en digital løsning, som flere klubber er
blevet bedt om at pilotteste.
Efter mødet er der udsendt mail om at den nye løsning nu er på plads.
Uffe Mortensen har været i kontakt med Peter Bøgelund angående optælling
af deltagere i idrætslokaler.
Vi har gjort opmærksom på at der i en række tilfælde ikke er
overensstemmelse mellem de reserverede tider (i Booksys systemet) og den
reelle anvendelse af lokalerne – det gælder primært hvor flere foreninger
deler en hal (dette kan ikke registreres i Booksys), men der kan også være
lokale aftaler som ikke er vist i Booksys.
Peter Bøgelund har gentaget at der gennemføres målinger i lokalerne i løbet
af efteråret og starten af 2020, med samtidig stikprøvevis manuel optælling
for at sikre kvaliteten af målingerne. Alle foreninger vil blive indkaldt til
diskussion af resultaterne efter nytår.

5. Økonomisk oversigt ved kassereren
Der er indbetalt kontingent fra Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF), BMS Basketball,
Ballerup Rideklub og Måløv Judo Klub.
Eneste restant er således SIF Oldboys & Girls – kassereren forsøger at få kontakt, men
der er tvivl om hvorvidt klubben fortsat eksisterer (den optræder dog fortsat på
kommunens oversigt (i Booksys). SIF Badminton har indbetalt kontiingent to gange,
men mon ikke det er en fejl..
6. Optagelse/udmeldelse af foreninger
BMS og BSF har som nævnt indbetalt kontingent, og de har dermed møderet uden
stemmeret indtil generalforsamlingen i februar, hvor endelig optagelse sker. Med disse
to nye foreninger repræsenterer BMSI 11207 aktive idrætsudøvere ud af kommunens
samlede tal på 15582, svarende til 71,9 procent (CFR-opgørelse ultimo 2018).
Det blev udtrykt at dette må kvalificere BMSI til at indgå et tættere samarbejde med
kommunen omkring idrætslivets forhold.
7. Eventuel oprettelse af en Aktiv- og/eller Ungepris
Lis Bech Christensen skulle arbejde videre med et oplæg, men hun deltog ikke i dagens
møde.
Det blev diskuteret om vi i stedet skulle tilbyde at sponsorere den ene af de nye
ungdomspriser – der var stemning for dette, tages op på BMSI’s generalforsamling i
februar.
8. Eventuelt
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Med baggrund i optællingen af aktive i idrætslokalerne bør foreningerne sikre at
reservationer som ikke benyttes afgives (i Booksys). Andre kan måske bruge tiderne, og
ingen kan være tilfredse med at lokaler står tomme hen.
Eventuel assistance til brug af Booksys kan ydes af BMSI.
Næste møde er generalforsamling i BMSI tirsdag den 25. februar 2020.
Efter den officielle afslutning af koordinationsmødet blev deltagerne traditionen tro
budt på gløgg og æbleskiver, i år uden forsinkelse og ganske velsmagende.
Referat:

Uffe Mortensen
29. november 2019
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