Forretningsorden for Idrætsrådet
§ 1 Idrætsrådets virke
Stk. 1 Idrætsrådet fungerer i henhold til
kommissorium godkendt af Greve Byråd .
Stk. 2 Medlemmerne af Idrætsrådet
sammensættes i henhold til kommissoriet.
Stk. 3 Der afholdes mindst et dialogmøde årligt
med Kultur- og Fritidsudvalget.
§ 2 Valg af formand og næstformand
Idrætsrådet konstituerer sig på det første møde
efter valget med formand og næstformand.
§ 3 Idrætsrådets møder
Stk. 1 Det tilstræbes, at Idrætsrådets ordinære
møder ligger tæt på Kultur- og Fritidsudvalgets
ordinære møder.
Stk. 2 Idrætsrådets møder ledes af formanden. Ved
formandens fravær ledes møderne af
næstformanden.
Stk. 3 Formanden/hhv. 5 rådsmedlemmer kan
indkalde til ekstraordinært møde med formuleret
dagsorden og indstilling til drøftelse og beslutning.
Stk.4 Der kan aftales fællesmøder med Fritidsrådet
i forbindelse med behandling af sager, hvor de to
råd i samarbejde indstiller til Kultur- og
Fritidsudvalget, og når de to formænd i øvrigt
finder det relevant.
Stk. 5 Medlemmer af rådet skal underrette
sekretæren og formandskabet, såfremt de har
forfald til møder.
Stk. 6 Idrætsrådets formandskab kan invitere
gæster til Idrætsrådets møder, for at kvalificere
konkrete sager inden der tages beslutning eller for
at deltage i drøftelser, som har flere parters
interesse inden for idrætsområdet i Greve
Kommune.
§ 4 Diæter
Idrætsrådets medlemmer og medlemmer udpeget
af Idrætsrådet til udvalg og arbejdsgrupper er
berettiget til diæter og befordringsgodtgørelse jf.
gældende retningslinjer.
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§ 5 Dagsorden og referat
Stk. 1 Dagsorden til møderne fastsættes af
formanden og/eller næstformanden efter drøftelse
med Idræts- & Fritidssekretariatet.
Stk. 2 Forslag til dagsordenspunkter til beslutning
fra rådets øvrige medlemmer skal være formanden i
hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.
Stk. 3 Dagsorden med bilag udsendes senest 1 uge
før mødet via mail af Idrætsrådets sekretær.
Stk. 4 Sekretæren for Idrætsrådet deltager i rådets
møder og noterer konklusionen på debat og
formand/
informationer
efter
aftale
med
næstformand.
Stk. 5 Referatet af Idrætsrådets møder udsendes
senest 1 uge efter mødet og godkendes på næste
møde.
Stk. 6 Idrætsrådets referater er offentlig tilgængelige
på Idræts- & Fritidssekretariatets hjemmeside. Dog
med henvisning hertil fra Greve Kommunes
hjemmeside.
§ 6 Idrætsrådets udvalg
Stk. 1 Idrætsrådets formand/næstformand kan
deltage i alle udvalgsmøder og lignende.
Stk. 2 Idrætsrådet har følgende stående udvalg.
Udvalgsposter fordeles på det første ordinære
Idrætsrådsmøde efter valget:
Stk. 2.1. Lokalefordelingsudvalget:
• Idrætsrådet udpeger 3 personer.
• Formanden udpeges af Idrætsrådet i
samarbejde med Fritidsrådet.
• Repræsentation fra administrationen
• Retningslinjer for tildeling af lokaler og
udendørs arealer fastlægges af Byrådet efter
indstilling fra Idrætsrådet.
• Kommissorium fastlægges af Idrætsrådet i
samarbejde med Fritidsrådet.
• Arbejdsform og mødefrekvens fastlægges af
udvalget.
• Medlemmerne referer direkte til Idrætsrådet
med løbende referater til formand/
næstformand.
• Idrætsrådet giver mandat til direkte indstilling
til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. fordeling
af lokaler og udendørs anlæg.
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Stk. 2.2 Idrætspuljeudvalget
• Idrætsrådet vælger 7 medlemmer til
Idrætspuljeudvalget, således de tre store
idrætsforeninger KIF, TIF og GIF vælger 1
repræsentant, mens de fire foreningsvalgte
repræsentanter i IR udgør resten af udvalget.
• Formanden udpeges af Idrætsrådet.
• Retningslinjer for tildeling af midler fra
puljen fastlægges af Byrådet efter indstilling
fra Idrætsrådet.
• Administration sker via Idræts- &
Fritidssekretariatet
• Arbejdsform og mødefrekvens fastlægges af
udvalget.
• Der kan indhentes ekstern rådgivning ifm.
puljefordelingen
• Udvalget referer direkte til Idrætsrådet med
løbende referater til formand/næstformand.
Stk. 2.3 Idrættens Kontakt Forum (IKF)
• IR`s medlemmer er født medlem af IKF.
• IR indkalder til dialogmøde i IKF mindst to
gange om året.
• Alle godkendte idrætsforeninger i kommune
kan deltage i møderne. KFU og Byrådet
inviteres også.
• Mødestruktur m.v. er fastsat i særligt
kommissorium for IKF.
§ 7 Ordførerskaber
Stk. 1 Idrætsrådet kan blandt sine medlemmer
konstituere ordførerskaber inden for alle
idrætsrelevante områder.
Stk. 2 Ordførerens opgave er at sætte sig ind i et
specifikt områdes problemstillinger og eventuelle
lovmæssige forhold, således at ordføreren kan
virke som rådgiver for Idrætsrådet og på
Idrætsrådets vegne.
Stk. 3 Ordføreren refererer til Idrætsrådet med
løbende orientering til formand/næstformand
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§ 8 Andre opgaver
Stk. 1 Idrætsrådet kan efter behov nedsætte andre
udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver
inden for det kommissorium, Idrætsrådet fastsætter.
Idrætsrådet kan i disse situationer give kompetence
til rådets repræsentanter i arbejdsgruppen til at
indstille til Kultur- og Fritidsudvalget.
Stk. 2 Stående udvalg, andre udvalg og ad hoc
grupper kan anmode formandskabet om indkaldelse
af eksperter med henblik på at få belyst og
gennemarbejdet særlige temaer. Formandskabets
godkendelse forudsætter, der er økonomisk
dækning for arbejdets udførelse.
§ 9 Beslutningsdygtighed
Stk. 1 Idrætsrådet er beslutningsdygtigt, når
formanden eller næstformanden er til stede sammen
med mindst halvdelen af medlemmerne. Idrætsrådet
kan ved forfald fra både formand og næstformand i
særlige tilfælde være beslutningsdygtigt såfremt
formandskabet har bemyndiget et andet medlem af
Idrætsrådet til at lede mødet.
Stk. 2 Idrætsrådet skal søge enstemmighed ved alle
indstillinger til Kultur- og Fritidsudvalget.
Stk. 3 Ved stemmelighed er formandens hhv.
næstformandens stemme afgørende.
Stk. 4 Ved varigt forfald kan GIF, KIF og TIF udpege
et nyt stemmeberettiget medlem af Idrætsrådet.
§ 10 Budget og udgifter
Udgifter til Idrætsrådets virke afholdes af Greve
Kommune inden for en af Byrådet fastsat ramme.
§ 11 Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen er godkendt af Idrætsrådet den
5. oktober 2017

