Program: Temagruppemøde Gentofte
Tid: 7. juni 2017 kl. 9.30-16.30
Sted:
Gentoftehallen, Ved stadion 14, 2820 Gentofte
Praktisk info:
Husk indendørssko, hvis du vil være med til Kidsvolley
Program:
9.30-9.50: Ankomst med rundstykker og kaffe
9.50-10.00: Borgmester Hans Toft (C) byder velkommen.
10:00-11.45:
Temagruppemøder. Vælg mellem:
Tema: Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik/Drift, ledelse og organisering
af offentlige idrætsfaciliteter
Folkeoplysningsloven – til fri fortolkning?
Rummer Folkeoplysningensloven en række barrierer eller måske snarere en masse muligheder?
Kommunerne forvalter loven på vidt forskellig vis – men hvorfor egentlig? Diskussion om lokaletilskud,
medlemstilskud, brugerinddragelse og oplevede udfordringer ved administrationen af loven på baggrund af
Vifos analyser af folkeoplysningen i kommunerne. Analytiker Malene Thøgersen præsenterer forskellene
kommunerne imellem i tal, mens Henrik Schou Zacho fra Holstebro Kommune og Theis Bavnhøj Hansen fra
Faaborg-Midtfyn Kommune giver hvert sit bud på, hvordan Folkeoplysningsloven kan administreres. Deltag
i den efterfølgende debat om barrierer kontra muligheder.
Facilitator: Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning

Tema: Bæredygtige events og venues
Events som motor for øget aktivitet og flere medlemmer
Store bredde- og eliteevents afholdes i rigt omfang hvert år i Danmark, men hvad kaster de af sig af nye
udøvere og medlemmer? Hvor langt kan man komme ved at tænke strategisk i rekruttering af nye
medlemmer og udøvere? Hvad virker helt konkret - på kort og lang sigt? Hør buddene fra Jakob Larsen fra
Dansk Atletik Forbund, Gert Nielsen fra Dansk Orienterings-Forbund, Jonas Meyer Jensen fra Dansk Golf
Union og Mads Bang Aaen, der har været involveret i mange forskellige sportsevents på dansk jord. Deltag
selv i den efterfølgende diskussion.
Facilitator: Rasmus Storm, Idan

11.45-12.30:
Fælles flade:
Kidsvolley-turnering
Var du også den bedste til volleyball i skolen? Nu har du chancen for at bevise det. Prøv dine egne evner i
den børnevenlige udgave af volleyball, Kidsvolley.
12.30-13.30
Frokost
13.30-14.15
Fælles flade:
Rundvisning og ny idræts- og bevægelsespolitik
Gentofte Kommune har netop vedtaget en ny idræts- og bevægelsespolitik, som skal række frem i tiden og
samtidig tilfredsstille borgernes ønsker og behov. Leder af Idræt og Fritid i Gentofte Kommune, Stig Eiberg,
giver et indblik i den nye politik og kommunens fokus på partnerskaber og brugerinddragelse. Vi får også en
rundvisning i Gentoftehallen.
14.15-14.30
Pause – tag kaffe, frugt og kage med videre til temagruppemøderne.
14.30-16.30
Temagruppemøder. Vælg mellem:
Tema: Idrætsrelateret iværksætteri og innovation
Fodboldiværksætteri, der skal gøre en forskel
Idrætsinitiativer med fokus på at gøre en positiv forskel for særlige målgrupper dukker op i mange
afskygninger i disse år. Det sker i form af fonde, socialøkonomiske virksomheder, motionsforeninger og
andre konstruktioner. Fælles for dem er, at de er drevet af passionerede ildsjæle med fokus på og viden om
bestemte målgrupper. Mød Christina Wex fra Akademiet Fodbold Fulton og Maria Santana fra
FodboldMotion.
Facilitator: Martin Hedal, Idan.
Tema: Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik
Hvordan kommer alle borgere i gang? Workshop og idrætspolitisk ’Hard Talk’ om Gentofte Kommunes
ambitiøse målsætning om en times motion om dagen til alle
Efter en lang proces med mange parter involveret i udarbejdelsen af en ny idræts- og bevægelsespolitik
lægger Gentofte Kommune nu op til workshop og debat.
 Workshop: Hvordan kan kommunen helt konkret leve op til et mål om, at alle borgere skal være
aktive mindst en time om dagen? Er det overhovedet realistisk?
 Idrætspolitisk ’Hard Talk’: Hvorfor har kommunen prioriteret, som den har, og hvad kan overføres
til andre kommuner og idrætsorganisationer? Tre politikere tager imod alle spørgsmål og
kommentarer:
 Borgmester Hans Toft (C)
 Formand for KUF og opgaveudvalget for Ny Idræts- og bevægelsespolitik,
Michael Fenger (C)
 Næstformand for KUF og næstformand for opgaveudvalget for Ny Idræts- og
bevægelsespolitik, Anne Hjorth (A)
Facilitatorer: Søren Bang og Henrik H. Brandt, Idan

