
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet  

 

 

Referat 

 

Onsdag den 27. maj kl. 18:00 
Spejderhytten Nordstjernen, Møllehaven 1B,  
2690 Karlslunde  
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Aktivhuset Olsbækken – Til stede 

Ernst Seiling Olsen – BUS – Til stede 

Steen Mærkelund – BUS - Til stede 

Thomas Husted – AOF – Til stede 

Arne Ipsen – FOF - Til stede 

Jørgen Winther – Sct. Georgs Gilderne – Til stede 

Dan Petersen – Greve Motionistforening - Til stede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - Afbud 

Per Lund Sørensen – KFU – Til stede til og med pkt. 6. 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - Afbud 

 

 

Fra administrationen 

Jakob Thune - Til stede 

Jannie Stibolt Holmgaard - Til stede 

 

Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 27. maj 18:00 I spejderhytten Nordstjernen, Møllehaven 
1B, 2690 Karlslunde 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 15. april og 20. april 2015 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

3. Hundigeparken 

Annemette Ravn Poulsen fra Teknik & Miljø deltager under dette 

punkt og vil fortælle om processen. 
Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet takkede for den spændende gennemgang og beskrivelse af 

fauna, temaer: (historie, natur, det rekreative) og proces. Det forventes, at 

Fritidsrådet bliver indkaldt til workshop i oktober, hvor der skal udarbejdes 

et idékatalog til Byrådets behandling omkring årsskiftet. Hundigeparket er 

åben til inspiration. 

 

4. Opfølgning på budgetdialogmødet 

Evaluering af indhold og emner. 
Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet fremførte 3 temaer på budgetdialogmødet, herunder aktiviteter 

i den nyindkøbte Hundigeparken. Processen omkring Hundigeparken er i 

gangsat, som beskrevet i pkt. 3. Processen på budgetdialogmødet var bedre 

end sidste år og Fritidsrådet anbefaler, at processen fremadrettet bliver den 

samme. 

 

5. Planstrategi 
I forlængelse af budgetdialogmødet og Planstrategiens høringsperi-

ode drøftes de 4 nedenstående spørgsmål, som også kan indgår i Fri-

tidsrådets høringssvar: 

  
Udkast til Planstrategien kan ses på linket her: 

http://www.greve.dk/Politik/Kommunens%20planer/Pla-

ner%20i%20h%C3%B8ring.aspx 
Fritidsrådets beslutning: 

Høringssvar til Greve Kommune skal afleveres senest den 19. juni. 

Fritidsrådets medlemmer sender input til Søren Pirmo senest den 4. juni.  

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 27. maj 18:00 I spejderhytten Nordstjernen, Møllehaven 
1B, 2690 Karlslunde 

Referat 

Side 2 

Evaluering af arbejdsgruppen vedr. bedre samspil mel-

lem idræt – og fritidslivet og Greve Kommune 

Søren Pirmo orienterer. 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo orienterede om forløbet, som startede med en studietur til 

Skive og Viborg og sidenhen møder i arbejdsgruppen. Der var efterføl-

gende en dialog, hvor det blev besluttet, at Fritidsrådet holder ekstraordi-

nært møde mandag, den 22. juni kl. 16-18 i Greve Borgerhus i mødelokale 

5. Emnet er Fritidsrådets input til, hvad et sekretariat bør indeholde. Der 

bliver sendt en særskilt indkaldelse. 

 

6. Udpegning af ny repræsentant til Lokalefordelingsud-

valget 
Dan Petersen er udtrådt af Lokalefordelingsudvalget, hvorfor der 

vælges en ny repræsentant. 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo blev valgt. 

 

7. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 

 Lokalefordelingsudvalget v/Søren Pirmo og Ernst Olsen 

 Handleplaner v/Ernst Olsen og Søren Pirmo 
 Grevepuljen v/ Palle Steentoft 
Fritidsrådets beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

8. Orientering fra administrationen 
Fritidsrådets beslutning: 

Lederfest: Jakob Thune orienterede om, at Lederfesten i år ikke vil blive 

afholdt som tidligere. Lederprisen i år vil foregå ude i de foreninger, hvor 

lederen er repræsenteret. Der har været sendt mail ud til foreningerne, som 

har kunne indstille deres leder. 
Administrationen arbejder på at lave et nyt koncept.  
 

9. Runden – status ved medlemmerne 
Herunder orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets møder 
Fritidsrådets beslutning: 

Dan Petersen orienterede om, at Hjerteforeningen har været omtalt i Syd-

kysten i forbindelse med donering af en duocykel. Der etableres en hjertesti 

fra Olsbækken til Hundige havn, som vil stå klar til 1. januar 2016. 

 

10. Eventuelt 

Fritidsrådets beslutning: 

Intet. 

 


