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32 personer, Brian Franklin og Svend Olsen var mødt op for at høre Jens Lauritsen øverste chef for 

kultur og fritid informere om den nye skolereform, og hvordan den eventuelt kan komme til at berøre 

idrætslivet i Tårnby Kommune. 1. januar 2014 vedtog kommunalbestyrelsen de overordnede rammer 

for kommunalreformen. Det kommer til at betyde en kæmpekulturforandring for skolerne, som 

fremover skal have relationer til alt, kulturlivet, institutionerne, bibliotekerne, foreningerne, idrætslivet 

og meget andet. Hvorfor så det? Jo, for at skabe et bedre liv, et bedre netværk til det samfund, der er i 

dag. Kultur og Fritid inklusive jeres foreninger får en stor opgave i at bakke op om denne reform. 

Endnu ligger der ikke noget helt klart. Der arbejdes på højtryk, så man bliver klar til implementeringen 

1. august 2014. Den længere skoletid skal også udmøntes i mere bevægelse for eleverne. Hvordan det 

skal ske, har vi ikke lige en løsning på. Skolerne har allerede nu et godt samarbejde med 

Kastrupgårdssamlingen, Kulturzonen, bibliotekerne, Naturskolen og flere andre.  

Efter en længere debat ønskede deltagerne, at KTIS indkaldte til et nyt møde, når man var længere 

fremme med de forskellige aftaler. Mange spørgsmål, også konkrete blev stillet. Desværre var det, som 

Jens Lauritsen flere gange beklagede, ikke muligt at svare på spørgsmålene. Den væsenligste grund 

var, at det endnu ikke var besluttet, hvordan det skulle foregå. Men som Brian Franklin rundede af, så 

er vi nok meget klogere om et par måneder og KTIS indkalder som lovet til endnu et møde, når vi kan 

forvente at få svar på alle de spørgsmål i kunne tænke jer at stille.  

Tak til Jens for at møde op som den modige mand, der orienterede os om intentionerne i den nye 

skolereform. 

 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, herefter navneopråb 
Christian Bærensen blev valg som dirigent. Der var 21 klubber repræsenteret og 30 
stemmeberettigede medlemmer. 

 

2. Beretning 
se formandens vedhæftede beretning 
I forbindelse med formandens beretning: 
oplyste John fra Skelgårdens Bordtennisklub, at det nye gulv absolut ikke var blevet 
lettere at rengøre.  
Hanne fra Roklubben Øresund efterlyste mere opbakning angående Spræl i Byen. 
Peter fra AB Tårnby meddelte, at lyset på Tårnby Stadion var skiftet til LED lys. 
            
             

3. Regnskab 
se vedhæftede regnskab 

 

4. Fastsættelse af kontingenter 
uændret 
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5. Orientering om idrætspriser 
Prisoverrækkelse 8/4 kl. 18 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen 
 

7. Optagelse af nye medlemmer 
Ingen 
 

8. Valg ifølge love: 
 

Næstformand:   Johannes Jensen  

Kasserer:    Vibeke Pless  

Bestyrelsesmedlem:  Christian Bærensen  

Bestyrelsesmedlem  Carsten Quistgaard valgt for 1 år 

2 Revisorer:    Ole Gemünthe og John Højrup  

1 Revisorsuppleant:  Frank Larsen 

 

Valg af 3 repræsentanter samt 1 suppleant til idrætspris komiteen:  

 Tom Weiler      Jens Jørgen Lykkegård   Jørgen Larsen   suppl: Jan Urban 
Hansen 

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

repræsentant 

 

Valg af et foreningsudvalgsmedlem. Kun i forbindelse med kommunalvalget hvert 

4. år 

i 2013 valgtes: Christian Bærensen 

KTIS formand er forhåndsvalgt til foreningsudvalget 

 

9. Eventuelt 
23/5 Stjerner i Natten, kontakt Jacob Jensen: 3076 0222 
KTIS efterlyste forslag til oplæg ved fremtidige repræsentantskabsmøder 
Næste Foreningslederweekend afholdes i Sverige til oktober. 
Det anbefales at læse Tommy Krabbe: Ildsjælenes bog. 
 

 

 

På vegne af KTIS 

Mona Gjedved, sekretær 
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