
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidsrådet: 
 
Referat 
Den 10. april Karlslundehuset kl. 17 – 19.30, Hovedgaden 6, 2690 Karlslunde 

med Italiensk forplejning  
Antipasto: https://smeralda.bestilonline.dk/restaurant/smeralda-karlslunde  
 

 
Medlemmer 
Leif Jørgensen – Borgerhusene  - fremmødt 
Ernst Seiling Olsen – BUS - fremmødt 
Steen Mærkelund – BUS - fremmødt 
Lone Rytter – Aftenskolerne - fremmødt 
Tine Koop – Aftenskolerne – ikke fremmødt 
Huda Al- Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - fremmødt  
Vakant – Fritidsforeninger 
Vakant – Fritidsforeninger 
Vakant - Kunst  
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - fremmødt  
Jari Due Jessen – KFU - fremmødt 
Kai Nielsen – KFU afbud 
 
Fra IFS/KF 
Lina Johansen – Lina Johansen, sekretær - fremmødt 
Tabita Sonne- Dalsøe - fremmødt

 
Greve Kommune 

 

https://smeralda.bestilonline.dk/restaurant/smeralda-karlslunde


Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 10. april 

Referat 

Side 1 
 

 

1. Godkendelse af referat fra den 20. marts 2019 
Fritidsrådets beslutning: 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 
Godkendt 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Fritidsrådets beslutning: 
Greve Stafetten – fritidsrådet har ikke mulighed for at deltage som hold 
 

4. Orientering fra administrationen 
- Nyt bookingsystem- herunder Greveordningen 

Tilskuddet bliver udbetalt inden sommerferien.  
- Naturbussen 

Der er ikke pt. nyt. Der går lidt tid inden det bliver muligt at gå videre med dette. 
- Hundigeparken 

Fritidsrådet har brugt meget tid på at være i udviklingen af dette. Der opleves frustra-
tion over at have brugt meget tid på udviklingsarbejdet, når det er ikke er ressourcer til 
at følge op. 
Formanden og sekretæren udformer et brev, som sendes til plan og udviklingsudvalget.  
Se den sidste opdatering på sagen her sagen: 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&do-

cId=123455&ItemId=123476 
- Mosede fort 

Administrationen er i gang med at udarbejde plan for, hvordan og hvem der kan søge 
dispensation fremadrettet.  
Fritidsrådet adresserer, at det skal være så let som muligt at være frivillig, da det også i 
andre situationer opleves besværligt at låne arealer af kommunen.  
Der opfordres til, at fritidsrådet kortlægger hvordan processen er nu – og hvordan fri-
tidsrådet ønsker det skal være fremadrettet.  

- Fyraftensmøde om indsatser i politikken den 25.04.2019 
Kultur og fritidschefen orienterer om processen med politikken og de indsatser, der skal 
arbejdes med fremadrettet, som bliver omdrejningspunktet til fyraftensmødet den 
25.04.2019 

- Greve Awards 3. juni 
Det er muligt at indstille indtil 22. april 2019  
Se mere her:  
https://tilskud.greve.dk/puljer-og-tilskud/greve-awards-indstil-dine-kandidater-til-priserne 

 
 
 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=123455&ItemId=123476
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=123455&ItemId=123476
https://tilskud.greve.dk/puljer-og-tilskud/greve-awards-indstil-dine-kandidater-til-priserne


Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 10. april 

Referat 

Side 2 
 
Fritidsrådets beslutning: 
Orienteringen er taget til efterretning. 
Der skal arbejdes på et notat om forslag til proces for udlån af arealer, som sendes til plan 
og udvikling.  

 

5. Valg af ny næstformand og suppleant til borgerhusene  
Fritidsrådets beslutning: 
Lone Rytter er enstemmigt valgt som ny næstformand i Fritidsrådet 
Der sendes en mail til formændene for borgerhusene, om nogle vil træde ind og være sup-
pleant for borgerhusene 

 

6. Forberedelse budgetdialogmøde den 21.05. kl. 17 – 18 
Konsekvenser og besparelser blandt på leder/ lærer tilskud 
Budgetønsker for at styrke fritidslivet. 
Det vil være relevant at overveje følgende:  
Hvilket syn har fritidslivet på besparelser og hvilke konsekvenser opleves der på besparelser  
Det vil være godt, hvis fritidsrådet kan indstille hvilke specifikke områder, det er værd at se 
nærmere på og hvilke områder fritidsrådet kan anbefale om effektivisering af processer. 

             Fritidsrådets beslutning: 
Rådet indkaldes til møde den 07. maj kl. 19.30 ifm. forberedelse af dette. 
(Mødet følger lige efter ekstraordinær generalforsamling af IFU)  

 

7. Hvordan skal vi rekruttere nye medlemmer til fritidsrådet?  
Fritidsrådets beslutning: 
- Steen kommer med et oplæg om hvilke foreninger vi kan kontakte til næste møde samt 

oplæg til tekst. 
- Fritidsrådet sætter en annonce i avisen, for at sørge for at hele kommunen har kend-

skab til muligheden.  
 

8. Kommissoriet og forretningsorden status (medbringes i print) 
Fritidsrådets beslutning: 
Kommissoriet og forretningsorden skal gennemgås på næste møde. 
 

9. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
- Lokalefordelingsudvalget og Greveordningen:  

Lokalefordeling er på plads.  
Der afholdes møder i næste uge ang. særarrangementer 

 
Greveordningen 
KFU valgte at gå imod fritidsrådets indstilling ifm. leder- lærer tilskud.  

             Herunder også lokaletilskudsordningen.  
             Fritidsrådet stiller sig forundret over denne beslutning.  

 
 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 10. april 

Referat 

Side 3 
 
Greveordningen skal genbesøge tilskudsordningerne, hvor der er brug for gennemsigtighed 
og åbenhed omkring dette. 
Fritidsrådets beslutning: 
Status taget til efterretning 

 

10. Runden – status ved medlemmerne 
Handicaporg. orienterede om en svær situation   
Tune Borgerhus afventer Greve Kommunes beslutning om tildeling af arealer til sommerar-
rangement ved Tune 
Spejderne samlede affald: 100 kg. i alt 
Silk- road fortæller om arrangementer der er afholdt   
AOF havde ikke nyt 
Fritidsrådets beslutning: 
Status taget til efterretning 

 

11. Eventuelt 
Sommerferieaktiviteter – er der foreninger, der har sommerferieaktiviteter, afventer vi 
yderligere information fra Greve Kommune. 
 
 

To do: 
4) Der skal skrives et brev, som sendes til plan og udviklingsudvalget ang. processen for 
Hundige Parken (formand og sekretær) 
 
Ifm. udlån af arealer, opfordres der til, at fritidsrådet kortlægger hvordan processen er 
nu – og hvordan fritidsrådet ønsker, det skal være fremadrettet. (hvem?) 
 
5) Suppleant til borgerhusene  

Der sendes en mail til formændene for borgerhusene om nogle vil træde ind og være 
suppleant for borgerhusene (hvem?) 

  
Punkter til næste møde: (budgetdialogmøde den 21. maj kl. 17 – 18 i Tune Borgerhus)  

- Kommissoriet – kan der arbejdes med efter mødet den 21.05.2019?  
 


