Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Torsdag den 26. januar kl. 17.30 – 20.00
Greve Borgerhus – mødelokalet på 1. sal. (I skal ind ad døren ved IFS, GK og FrivilligCentret.)
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede
Steen Mærkelund – BUS - tilstede
Thomas Husted – Aftenskolerne - tilstede
Tine Koop – Aftenskolerne - fraværende
Hanne Mercedes Iversen – Fritidsforeninger - tilstede
Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede
Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede
Per Lund Sørensen – KFU - tilstede
Hans Barlach – KFU - afbud
Fra administrationen – Greve Kommune og IFS
Jakob Thune GK – tilstede. Gik efter punkt 10
Jannie Stibolt Holmgaard GK – afbud
Morten Wagner Reynhard IFS - tilstede
Peter Jul Lange IFS - tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 26. januar – Greve Borgerhus

1. Godkendelse af referat den 24. november 2016
Fritidsrådets beslutning:
Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Dagsordenen blev godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Velkommen til Peter Jul Lange og Morten Wagner Reynhard fra IFS. De
deltager under hele møde
Greve Sommerfestival 2017
Fritidsrådets beslutning:
Peter Jul Lange blev budt velkommen af fritidsrådet.
Der blev orienteret omkring arrangementet ”Frivillig Fredag”, som nu bliver ændret til et nyt koncept ”Greve Sommerfestival 2017”. Der er nedsat
en arbejdsgruppe med følgende aktører Den Musiske Skole, Idræts- og Fritidssekretariatet samt FrivilligCenter Greve, Ungdomsskolen og Greve
Kommune – Idræt & Fritid. Datoen er fortsat den 10. juni, da festivalen
skal ses som en bred samskabelsesidé til at bygge broer mellem de kulturelle arrangementer, som også sker i kommunen. Fritidsrådet bliver løbende orienteret.

4. Fritidsrådets sammensætning
Hvordan tolker Fritidsrådet folkeoplysende foreninger og ikke-folkeoplysende foreninger i forhold til kommissoriet?
Mail sendt til rådets medlemmer vedr. Folkeoplysningsloven og selvorganiserede grupper.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet besluttede at der fortsat skal arbejdes videre på kommissoriet.
Der er enighed om at der Fritidsrådet bør udvides med flere medlemmer.
Til næste Fritidsrådsmøde udarbejdes der af formandskabet nogle konkrete
forslag til drøftelse og beslutning.

5. Puljefordeling – Grevepuljen
Status på fordeling v/Palle og Steen
Orientering om puljefordeling fremadrettet v/Morten Wagner Reynhard
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet tog orienteringen omkring fordeling af puljerne, herunder den
fremadrettet proces til efterretning.
Fritidsrådet vil modtage en oversigt med de foreninger som har ansøgt
Grevepuljen og en liste med hvilke foreninger som har modtaget støtte fra
puljen.

6. Godkendelse af folkeoplysende foreninger

 Radikal Ungdom
 Rollespil
Vedtægter, referat og bestyrelsessammensætningen er vedhæftet referatet.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet anbefaler at begge foreninger godkendes som værende folkeoplysende foreninger i Greve Kommune.

Referat
Side 1

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 26. januar – Greve Borgerhus

7. Forslag til mødedatoer og emner i 2017
Ændret årshjul vedlagt. Mødet i marts er ændret til den 30.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet besluttede at rykke Fritidsrådsmødet den 16 marts 2017 til den
30 marts 2017. Baggrunden er at der også den 30 marts er repræsentantskabsmøde for Idræts- og Fritidsunionen i Greve.

8. Nyt fra IFS
Orientering om lokalefordelingen i administrationen i Greve Borgerhus
Skole-foreningssamarbejdet
Handleplaner
Fritidsrådets beslutning:
Der blev orienteret om at Borgerhuset skal huse de kommunale medarbejdere på Idræts- kultur og fritidsområdet. Der kommer derfor til at ske ændringer i Borgerhuset fremadrettet. Formålet med sammen-flytningen er at
styrke idræts- kultur – og fritidsområdet generelt.

9. Status fra arbejdsgrupper og udvalg

 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen.
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen.
 Grevepuljen, Palle Stentoft og Steen Mærkelund
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet tog orienteringen fra de tre områder til efterretning med følgende bemærkninger:
 Ernst Seiling Olsen oplyste at Lokalefordelingsudvalget fastholdte at
afholde møde i uge 8 på trods af at han tidligt havde meddelt Lokalefordelingsudvalget at han ikke kunne i uge 8 pga. vinterferien. Der var
enighed om at det var kritisabelt at fastsætte et møde i vinterferien og
at Lokalefordelingsudvalget ikke havde imødekommet ønsket om at
rykke mødet til en anden dato.

10. Orientering fra administrationen
Organisationsændring.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet tog organisationsændringen til efterretning. Det blev bemærket
at Fritidsrådet ville følge processen fremadrettet ift. evt. den påvirkning det
kunne have for fritidsområdet generelt.

11. Runden – status ved medlemmerne
Ernst Seiling Olsen og Steen Mærkelund oplyste at BUS er i gang med
processen med selvforvaltningsaftalerne samt udviklingsprojekt med Olsbækken Friluftsland, tidligere kaldt den Grønne kile.
Søren Pirmo oplyste at der også gik overvejelser på at planlægge forskellige events i Olsbækken Friluftsland.
Palle Stentoft oplyste at Handicaprådet havde tabt sagen omkring Flextrafik.

Referat
Side 2

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 26. januar – Greve Borgerhus
Dan Petersen oplyste at nytårsvandringen var gået rigtig godt med et flot
antal deltagere.
Søren Pirmo oplyste at han havde ansøgt om to handicap p-pladser samt at
der arbejdes på bedre parkeringsforhold generelt ved Aktivhuset Olsbækken.

12. Eventuelt
Palle Stentoft oplyste at han igen i år ved Dialogmødet var af den opfattelse at det ikke for alvor havde haft den store betydning i forhold de konkrete sager han havde præsenteret. Det blev konkret nævnt ønsket omkring
etablering af en nyt vandbassin ved Greve Svømmehal.
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