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Efter velkomst af formanden Jørgen Jørgensen indledte Mona Gjedved mødet med et lille indlæg om 

den nye portal, som Tårnby Kommune har tilsluttet sig. Skolen i virkeligheden: 

http://skolenivirkeligheden.dk/  Herefter fortalte Mona om Kulturministeriets og Nordea-fondens 

breddeidrætsinitiativ Idræt for Alle (2014-2016). http://breddeidraet.nu/projekter/ 

Breddeidrætsinitiativet har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye 

tilbud, der kan få flere til at dyrke motion og idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på 

nye, kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i 

bevægelse. Projekterne i de udvalgte breddeidrætskommuner skal inspirere og give idéer til landets 

andre kommuner. Vi 3 små videoer fra henholdsvis Roskilde, Høje Tåstrup og Viborg Kommune som 

gav et indblik i de ting, der er arbejdet med.  

Efter indlægget drøftede vi en eventuel aflønning af trænere, da ikke alle har mulighed for at stille 

gratis arbejdskraft til rådighed.  

 

Referat: 

1. Valg af dirigent, herefter navneopråb 

Christian Bærensen blev valg som dirigent. Der var 19 klubber repræsenteret, 28 

stemmeberettigede medlemmer, samt Einer Lyduch. 

       

2. Beretning 

se formandens vedhæftede beretning 

I forbindelse med formandens beretning drøftede man petanquebanen på Vestamager, 

nedskæringerne på Kultur og Fritidsområdet, nedskæringerne på Initiativpuljen, 

baneudvalgsmødet, parkering i kommunen og svømmehal. Med hensyn til svømmehals 

byggeriet meddelte Einer Lyduc, at der selvfølgelig ville blive borgerinddragelse. 

            

3. Regnskab 

godkendt: se vedhæftede regnskab 

 

4. Fastsættelse af kontingenter 
uændret, kontingent opkrævning ønskes udsendt alene 

 

5. Orientering om idrætspriser 

Prisoverrækkelse tirsdag den 12/4 2016 kl. 18 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen 

7. Optagelse af nye medlemmer 

Ingen 

 

8. Valg ifølge love: 
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Valg af 3 repræsentanter samt 1 suppleant til idrætspris komiteen:  

 Jan Urban Hansen      Rolf Andersen   Jørgen Larsen   suppl: Rikke Dalgaard 

Øvrige medlemmer: KTIS‘ formand, det valgte foreningsudvalgsmedlem samt den 

kommunale repræsentant 

 

Valg i forbindelse med kommunalvalget hvert 4. år (2017) 

1 foreningsudvalgsmedlem: Christian Bærensen 

KTIS formand er forhåndsvalgt til foreningsudvalget 

 

9. Eventuelt 

Rolf Andersen fra Amager Orienterings Klub opfordrede medlemmerne til at kontakte 

ham, hvis man havde nogle ønsker eller ideer vedrørende Naturpark Amager, da han 

sidder i brugerrådet.  

Jørgen havde på opfordring fra Hanne Vinther fra Roklubben allerede inden mødet 

kontaktet Jens Lauritsen og formanden for Venligboerne for at høre om, hvordan vi som 

forening skulle forholde os i forhold til flygtningene, desværre uden respons. Amager 

Petanque klub af 96 oplyste, at de havde 6 unge fra Eritrea som deltog hver søndag. ACR 

havde også fået en enkelt cykelrytter. 

  

Jeres forening er meget velkommen til at indbyde flygtninge til at deltage i jeres 

aktiviteter. 

 

Einer Lyduch har lovet fremover at informere KTIS om, hvilke tiltag der kommer. 

 

 

 

På vegne af KTIS 

Mona Gjedved, sekretær 
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Ktis  Repræsentantskabsmøde onsdag den 30 april 2016. 
 
Jeg vil godt starte med at byde vores kommunale repræsentanter samt alle jer 
klubrepræsentanter velkommen til vores repræsentantskabsmøde. 
 
I KTIS afholder vi nogle møder hvor vi drøfter hvad vi kan hjælpe klubberne med, vi  
er nu så heldig stillet at vores bestyrelse er godt spredt i kommunen, så når der har 
været optræk til sladder er den taget i opsvinget, og i de fleste tilfælde derved blevet 
løst, jeg tror, at den snak har gjort forholdene meget bedre ude på anlæggene. 
 
I kulturafdelingen sidder de 2 tilbage fra gammel tid nemlig Tom og Lars som begge 
udfører et stort arbejde, også de får nye opgaver som tager tid og som så skal 
sendes videre til foreningerne. Jeg tænker her på de digetale opgaver som vi skal 
sættes ind i, og jeg håber også at vi efter en hjælpeperiode, vil være klar til at 
opfylde de mange nye krav som kommer til os. Som nævnt sidste år er der kommet 
ny chef i kulturforvaltningen som hedder Jens Lauritsen, og vi har da også haft 
nogle møder sammen. Jeg tror fortsat på, at vi nok skal få et godt samarbejde. 
 
Bestyrelsesdrøftelser. 
Spræl i Havnen. 
P parkering i kommunen. 
Kurser i KAI. 
Skøjtehal. 
Svømmehal. 
Skolereform. 
 
Spræl i havnen tog lang tid at planlægge. Det er et stort arbejde. hvor foreningsrådet 
trækker det største læs, det er de gode til. Arrangementet blev gennemført, og vi fik 
vist, hvad der var på den front (havet). Området var nok for stort ,så man kom nok 
ikke hele vejen rundt, vi var heller ikke helt tilfreds med vores indsats med det  vi 
skulle stå for. Når man tilmelder sig med en god ide til et arrangement skal den 
følges op. Det er frustrerende, når der laves så stort et arbejde, og så bare en lille 
ting kikser. Men opgaven blev løst og nu ser vi frem til nye opgaver, som nok bliver 
weekend tur til Sverige, som altid er en stor glæde for alle. Den skal også 
planlægges og ansøges i god tid. 
 
 
Parkering i Kommunen. 
Jeg har været i teknisk afdeling og forelagt problemerne, nu er der sket noget som 
muligvis ikke er godt nok, så må der ses på det igen. 
 
Kurserne i KAI. 
De er stadig gratis. Er der et kursus I ønsker kan vi søge og få det til Amager. 
 
Skøjtehal er drøftet, men mener den er udsat til 2017? 
Svømmehallen ved vi nu, hvor den kommer til at ligge. Nemlig bag tennis hallen på 



Ugandavej. Størrelsen på bassinet 50 m ved vi også, men hvornår man går i gang 
ved vi ikke. Vi en ide sammen med TFR at invitere kommunalbestyrelsen 
borgmesteren samt andre interesserede  en tur til Karise hvor Danske 
Idrætssvømmehaller har showroom. Her kunne vi se flere modeller. Det var en god 
tur, hvor der var 4 politikere med, så må vi bare håbe de videregiver det gode 
indtryk, vi alle fik. I løbet af april vil der også blive en besigtigelsestur til Tåstrup, som 
er ved at bygge ny svømmehal til ca. 50 millioner. Vi håber så at vores borgmester 
tager med, sammen med flere udvalgsmedlemmer. 
 
Skolereformen. Vi har været til møde omkring reformen sammen med vores nye 
skolechef som hedder Anja Ougaard. Hun har netop har indbudt alle foreningerne til 
en orientering og drøftelse af den kommende reform. Det bliver torsdag den 14. april 
i festsalen på korsvejens skole fra kl.16.00 til 18,00. Det ville være rart, om hver 
forening sendte en repræsentant til mødet og stillede de spørgsmål ,som man 
brænder inde med. Man kan da godt gå ind på andre kommuner for at se, hvordan 
de gør det på skolen i virkeligheden, men vigtigt er det hvordan vi i Tårnby gør det. 
Så mød og stil spørgsmål og få svar. 
 
I årets løb har der også været nogle uheld. Rugby klubben fik ved de store regnskyl 
oversvømmelse i deres kælder, de havde desværre ingen forsikringsdækning. 
 
Petanque klubben på Ugandavej havde en overbygning til nogle af banerne. Den 
eneste dag med tungt sne ramte overdækningen, som faldt sammen. Da den stod 
uden for byggelinien, kunne den ikke opføres igen. Skuret som står der, er også 
ulovligt. Men de kan søge om en forlængelse af den eksisterende aftale foreløbigt 1 
år, så ved man mere om, hvad der sker med området. 
 
Møde i DIF. Der har været til nogle møder, hvor vi træffer de andre regioner og hører 
om deres nedskæringer på idrætsområdet. Så vi må sige, at på det område har vi 
det godt i Tårnby/Kastrup. Vi har i de sidste år fået de samme penge til idrætten, 
men det kan hurtigt ændre sig. Det håber jeg dog ikke, jeg tror at vores kommune 
godt ved at det er sundhed og trivsel, så de penge er godt givet ud. 
 
Vi har haft en del møder i Folkeoplysningsudvalget og i Foreningsudvalget. I det 
sidste udvalg har vi fået ny formand nemlig Einer Lyduch. 
 
I Folkeoplysningsudvalget er man begyndt at kigge lidt på vores initiativpulje. Man vil 
komme med en ny indstilling til fremtidige ansøgninger. Tidligere har kunne hjælpe 
foreningerne med små beløb til diverse reparationer. Det kan det godt være at disse 
beløb bortfalder helt. Hvem som har fået og hvem som ikke fået, har stået i Tårnby 
bladet. 
 
I år vil Stjerner i Natten blive afholdt den  20. maj 2016. 
 
Den 30. april 2016 bliver der afholdt et mini kursus for de idrætsforeninger, der 
gerne vil involvere børn/unge med særlige behov. Tilmelding til Ole Ansbjerg senest 
den 21. april på telf. 2946 5014. 



 
Desværre blev det også det år, hvor vi måtte lukke vores idrætsklinik efter pres fra 
regionerne, som skulle spare penge på hospitalsdriften. 
 
Bladet. Det går fint, men de mangler altid folk til diverse opgaver, så er der nogen 
som har tid og lyst til at lære at lave blad, så henvend jer på konteret på Tårnby 
Skole og tal med Terkel. 
 
På sekretær posten i foreningsrådet sidder Micheal, som sender masser af gode 
mails til foreningerne med besked om ansøgningsfrister, -medlemstilskud, 
trænertilskud og mange andre sager. Hold også øje med de gode lørdags 
arrangementer, som man kan tilmelde sig til. Det er et stort og godt arbejde Michael 
laver. 
 
Vi har som sædvanlig været repræsenteret ved jubilæer, fødselsdage, stævner m.m. 
 
Der verserer en sag omkring vores cafeterierne på vores idrætsanlæg. Der vil blive 
indkaldt til et møde med de berørte. 
 
Vores Idrætspriser vil blive overrakt på Rådhuset tirsdag den 12 April kl.18.00.Der vil 
vi gerne se så mange som muligt. Jeg syntes at det er for dårligt, hvis I ikke kan 
afse tid til at hylde prismodtagerne og kommunen som leverer mad og drikkelse, . 
Det ville være godt, om vi kunne fylde hele rummet. 
 
Afslutning. 
 
Til slut vil jeg sige tak til jer alle. På trods om rygter og besparelser, må I ikke holde 
jer tilbage med gode ideer også selv om de koster noget . Det er disse ideer, vi skal 
holde vores politikere op på, således at vi til stadighed kan beholde og udvikle vores 
gode forhold i kommunen. 
 
Stor tak til vores kommunale repræsentanter og kulturafdelingen, samt min 
bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 
Tak 
 
Formand Jørgen Jørgensen 
 



Årsregnskab 2015

'

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 - 2015 

Indtægter: i Kr

Kontingentindbetalinger 7400,00

renteindtægter 0

Kursus 0,00

Indtægter i alt 7400,00

Udgifter:

Møder 10578,00

Gaver 100,00

Kontorhold/gebyr 270,00

Årets fund 800,00

Udgifter i alt: 11748,00

Årets underskud

Balance pr. 31.december 2015

Aktiver:

4348,00

kr

KTIS
Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning

Faktisk i Kr

7400,00



Likvide midler:

kassebeholdning

bankindestående

Aktiver i alt

Passiver:

Egenkabital.

Egenkabital primo året

Årets resultat

Egenkapital ultimo året

Passiver i alt:

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med ført bogholderi og bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Ole Gemynthe

35530,60

-4348,00

(kasserer) (Revisor) (Revisor)

31182,60

31182,60

Tårnby, den 18. marts 2015

Vibeke Pless John Højrup

0,00

31182,60

31182,60


