Idrætsrådets kommissorium
1. Medlemmer af Idrætsrådet
1.1 Stemmeberettigede medlemmer:
•
•
•
•

2 medlemmer valgt/udpeget af Greve Idrætsforening
2 medlemmer valgt/udpeget af Karlslunde Idrætsforening
2 medlemmer valgt/udpeget af Tune Idrætsforening
4 medlemmer valgt af øvrige foreninger, hvoraf ingen forening kan repræsenteres af mere end 1
person

Idrætsrådets medlemmer konstituerer sig med formand, næstformand, ordførere og udvalg.

1.2 Andre mødedeltagere:
•
•
•

Idrætsrådets sekretær fra Idræts- & Fritidssekretariatet.
Udpeget repræsentant fra det Center som Kultur og Fritidsudvalget refererer til deltager så vidt
muligt i Idrætsrådets møder.
2 repræsentanter fra Kultur- & Fritidsudvalget

2. Formål
Idrætsrådet har til formål:
•
•

at rådgive det politiske niveau om alle for idrætten væsentlige forhold i Greve Kommune.
at medvirke til at styrke den samlede indsats for idrætten i Greve Kommune inden for den
vedtagne idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner.

3. Form
3.1 Idrætsrådet holder møde så tæt på Kultur- og Fritidsudvalgets møder, at sagsgang omkring rådgivning
og indstilling bliver så optimal som mulig for såvel Kultur- og Fritidsudvalget og Idrætsrådet.
3.2 Idræts- & Fritidssekretariatet yder sekretærbistand for Idrætsrådet, og har til opgave og ansvar for at
udarbejde baggrundsmateriale til beslutning, samt sikre at beslutninger i Idrætsrådet er i
overensstemmelse med gældende lovgivning og Greve Kommunes regler.
3.3 Idrætsrådet skal søge enstemmighed ved alle indstillinger. Mindretalsholdninger skal med i referatet,
hvis det ønskes af forslagsstilleren (med navn).
3.4 Der kan nedsættes stående udvalg under Idrætsrådet.
3.5 Idrætsrådet vedtager selv sin forretningsorden.

4. Kompetence
4.1 Idrætsrådet har indstillingsret til Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til § 4.4.
4.2 Enkeltsager mellem administrationen og en idrætsforening, der ikke har konsekvenser for den samlede
idræt, kan og skal Idrætsrådet ikke udtale sig om. Idrætsrådet kan udtale sig i en sag, hvis en forening retter
henvendelse til Idrætsrådets formand. En udtalelse kan dog udelukkende være af principiel karakter.
4.3 Idrætsrådet godkender kommissorium for Idrætsrådets udvalg.
4.4 Idrætsrådet har i samarbejde med Fritidsrådet indstillingsret til Kultur og Fritidsudvalget forud for
udvalget i forbindelse med:
•
•
•

Fordeling af lokaler og arealer indendørs- og udendørs til folkeoplysende virksomhed, herunder
deltagelse i beslutninger omkring administrative hjælpeværktøjer.
Godkendelse af retningslinjer for / ændringer af Greveordningen, herunder retningslinjer for
udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler m.v.
Godkendelse af Folkeoplysningspolitik, Idræts- og fritidspolitik / ændringer / opfølgning af disse
samt handleplaner og opgaver i øvrigt, der udløses af disse.

Idrætsrådet kan selvstændigt indstille til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med:
•
•
•
•
•

Det kommunale budget, herunder fordeling af beløb inden for budgetrammen, sektorredegørelser
og budgetopfølgning, for så vidt angår områder, der vedrører idrætten.
Det kommunale regnskab, herunder overførsler til efterfølgende år og principper i den forbindelse,
for så vidt angår områder, der vedrører idrætten.
Idrætsrådets kommissorium.
Godkendelse af retningslinjer for / ændring af uddeling af midler i forhold til idrætspuljer, herunder
retningslinjer for udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler m.v.
Godkendelse af foreninger

5. Evaluering
Kommissorium og sammensætning af rådet skal evalueres og eventuelt revideres inden udgangen af 2021.

Behandling i Byrådet den 30. oktober 2017

Godkendt af Idrætsrådet den 25. september 2017

