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Gode kollega
Her er et kort resume af vores møde d. 24. maj afholdt i Rudersdal Idrætsanlæg, Nærum.
Vi forsøgte denne gang at holde vores område på en anderledes måde, i det vi koblede os
sammen med Green Sport Facility, hvor første del af dagen foregik i dette regi. Her med
fokus på energioptimering, jordvarme, produktion af el og ikke mindst Rudersdal
Idrætsanlægs nye vandbehandlingsanlæg til svømmehallen.
Vi fik et par spændende oplæg fra forskellige leverandører og ikke mindst en spændende
rundtur i anlægget.
Efter frokost skiftede vi over til mødet i område 1. hvor vores formand for HI Henrik Høy
Caspersen gav en kort opdatering på status i organisationen, herunder oprettelse af HI´s
Ledernetværk, et kort resume af generalforsamlingen d. 3. maj i Royal Stage i Hillerød, og
status på Erfa gruppen i område 1. for svømmehaller som man nu fra HI´s side, vil tilbyde
at facilitere.
Herefter fik Claus ordet som formand for område 1, og han gav en status på arbejdet i
områdelet siden vores møde i november på Frederiksberg. Helt overordnet havde der ikke
været den store aktivitet i område regi, da fokus har været på opstarten efter sidste
nedlukning, så det var meget kærkomment at vi fik mulighed for at koble vores område
møde sammen med aktiviteten i Green Sport Facility, så var emnet for dagen lagt fast.
Claus efterlyste nye medlemmer til områdeledelsen da vi efter Finn gik på pension i
efteråret, og det aldrig er lykkedes at få flere til at tage en tørn i ledelsen, blev der spurgt
om der var nogen der kunne tænke sig at være med.
Og det lykkedes, Annette Larsen fra Frederiksberg Idrætsunion og Sanne Flex fra
Frihedens Idrætscenter i Hvidovre,

vil gerne give en hånd med, så et stort velkommen til Annette og Sanne, vi ser frem til
samarbejdet.
Områdeledelsen i område 1, ser nu sådan ud, Claus Larsen Jyllingehallerne, Kaare
Jakobsen Frederikssund Idrætsanlæg, Henrik Kjærsgaard Rødovre Idrætsanlæg, Annette
Larsen Frederiksberg Idræts union og Sanne Flex Frihedens Idrætscenter, Hvidovre.
Næste emne var konflikthåndtering, hvor Carsten Jacobsen fra Rudersdal Idrætscenter
fortalte om deres erfaringer med kurset fra Seccon, og helt overordnet havde det haft en
meget positiv effekt, både internt blandt medarbejderne og til at håndtere de daglige
konflikter der kan opstå. Så det er klart anbefalelsesværdigt.
Til sidst havde vi besøg af Mille Frydensberg fra Idrættens Udviklingscenter som fortalte
om deres forskellige tilbud inden for lederuddannelse indenfor vores sektor.
Uddannelsestilbud der kan strikkes sammen på mange forskellige måder, både som lang
eller korte forløb, man som alle gør os lidt bedre rustet i det daglige som ledere.
Herefter takkede Claus for en god dag og takkede Claus Madsen for at lægge hus til og
Michael og Heidi fra Green Sport Facility for at få stablet arrangementet om formiddagen
på benene.
Vi forventer at indkalde til områdemøde igen engang i september – oktober, nærmere info
følger.
God sommer til jer alle.
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