Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion
Ballerup, den 6. september 2019

Referat: Koordinationsmøde, den 21. august 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, Jonstrup Basketball Klub, Måløv Badminton Club, Måløv Idræts Forening, SIF
Badminton, SIF Håndbold/Gymnastik/Senioridræt og Svømmeklubben TRITON.
I alt fremmødt: 9 foreninger/10 personer).
Afbud: Ballerup Wildhorse Linedancers, Baracuda Dykkerklub Ballerup, Grantoften
Badminton Club, BMSI kasserer.
3. Godkendelse af referatet fra koordinationsmøde den 21. maj 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:


Det har været sommerferie, og derfor har mange aktiviteter ligget stille eller
kørt for nedsat fart.



Ingen fodboldklubber har endnu svaret på opfordringen om medlemskab af
BMSI. Karsten vil kontakte klubberne enkeltvis for at fortælle mere om
fordelene ved at være med i BMSI.



Kommunen ser gerne, at Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget arbejder
tættere sammen.
Selvom samarbejde altid er godt, er det svært at se hvor meget de to råd har til
fælles. Aktuelt mødes repræsentanter for de to råd for at undersøge
muligheden for at arrangere det årlige foreningsmøde i september sammen.
Karsten følger udviklingen som medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Side 1 af 3



Ved sidste møde blev der spurgt til ”Foreningernes Dag” – der er nu kommet
indbydelse til ”Foreningernes uge” med et lidt andet format. Se vedhæftede
dokument for flere detaljer; arrangementet afvikles 23. – 27. september, og 9.
september er sidste frist for tilmelding.



Det er bekræftet at det årlige foreningsmøde er aflyst i 2019. Vi opfordrer
foreningerne til at komme med idéer til format og indhold af foreningsmødet,
så det igen kan blive relevant.



Hvad angår optælling af brugere i idrætslokalerne afventes nye målinger som
foretages i efteråret 2019 (formentlig fra efterårsferien, når fodbold benytter
hallerne). Systemet vil blive optimeret/justeret for at få bugt med nogle af de
svagheder som er konstateret, og Kultur & Fritid vil på stikprøvevis tjekke
deltagerantal i en række lokaler for at vurdere nøjagtigheden af målingerne.
BMSI opfordrer alle foreninger til at notere antal deltagere i samtlige lokaler, så
vi selv er i stand til at tjekke nøjagtigheden af målingerne – og generelt for at
dokumentere udnyttelsen af lokalerne.
Vi vil også forsøge at finde kommuner som anvender samme system for at høre
om deres erfaringer. Ålborg blev nævnt som en kommune hvor systemet
benyttes, og vi vil også forhøre os hos idrætsunionerne i hovedstaden.
Karsten har i Folkeoplysningsudvalget påpeget det urimelige i at
administrationen på basis af de første usikre målinger har konkluderet ”at der
alle steder er en uudnyttet kapacitet både i dag- og aftentimerne, og at der
således er plads til flere brugere”.



Svømmesalen i Skovlunde Lokalkontor har været lukket siden april på grund af
reparationsarbejde. Der er nu konstateret yderligere skader, og kommunen har
varslet at det ikke er økonomisk muligt at renovere bassinet her og nu.
Brugerne vil i denne sæson blive henvist til andre svømmefaciliteter i
kommunen.
Triton benytter svømmesalen flittigt, og det bliver ikke nemt at finde
erstatninger andre steder – på Lundebjergskolen er svømmesalen optaget af
andre brugere, og der forventes et frafald hvis deltagerne skal transportere sig
til Ballerup.
Karsten fik en skrivelse fra Triton med til Folkeoplysningsudvalgets møde den
28. august.
Her følger Karstens tilbagemelding fra dette møde:
Vi har netop behandlet problemet på mødet i Folkeoplysningsudvalget i dag.
Charlotte Holtermann beklagede meget forløbet, men Kultur og Fritid havde ikke
været involveret. De var faktisk først blevet orienteret, efter at det havde været
på økonomiudvalgsmødet den 20/8. Det er et eksempel på klassisk
silotænkning.
Men resultatet er desværre, at der ikke er udsigt til at bassinet bliver åbnet igen
- ikke i denne sæson i hvert fald.
Ejendomme har hen over sommeren udarbejdet en rapport, der opsummerer
hvad der skal til, for at bringe svømmebadet i stand.
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Det skønnes, at det ikke vil være forsvarligt kun at reparere selve bassinet.
Pumper, renseanlæg og ventilation er helt nedslidt og forventes at skulle
udskiftes om kort tid, det skønnes at koste ca. 2mill.
Og disse midler har kommunen ikke i øjeblikket, så derfor har økonomiudvalget
vendt tommelfingeren nedad.
Vi vil tage kontakt til Triton for at finde ud af hvad der kan gøres fra BMSI’s side.


BMSI blev igen opfordret til at være mere aktiv – holde løbende kontakt til
Kultur- og Fritidsudvalget, bringe foreningernes forslag og bekymringer videre,
kommentere og foreslå aktiviteter til støtte for kommunens idrætspolitik, gå ind
i diskussion om budgetter, etc. Helt generelt bør BMSI sikre foreningerne en
mere direkte indflydelse på idrætslivet i Ballerup Kommune.
Bestyrelsen tager handsken op, og beder om at foreningerne fremfører idéer,
problemstillinger og andre vigtige kommentarer.

5. Økonomisk oversigt ved kassereren
Der er udbetalt 6.000 kr. fra Jubilæumsfonden til Ballerup Atletik Klub.
Der er givet en gave på 1.000 kr. til Ballerup Tennisklub i anledning af foreningens 100
års jubilæum.
Der er betalt ca. 900 kr. i abonnement for BMSI’s hjemmeside.
4 foreninger er fortsat i kontingentrestance: BMS Basketball, Ballerup Rideklub, Måløv
Judo Klub og SIF Oldboys & Girls. Der er udsendt 2. rykker til de tre første, det gøres
også til SIF O&G når kassereren får kontaktdata.
6. Optagelse/udmeldelse af foreninger
Ingen optagelser/udmeldelser.
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. Tages op på næste møde.
8. Eventuelt
Bemærk at der i Kultur & Fritids nyhedsbrev søges indslag til den årlige nytårsfest den
24. januar i Baltoppen. Tilmelding senest 23. september.
Næste års generalforsamling i BMSI blev fastlagt til tirsdag den 25. februar 2020.
Næste koordinationsmøde er torsdag den 21. november.
Referat:

Uffe Mortensen
6. september 2019
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