Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Den 15. marts kl. 17:00
I Greve Borgerhus
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS – tilstede efter pkt. 2
Steen Mærkelund – BUS - tilstede
Lone Rytter – Aftenskolerne – afbud/Jesper Olsen Vingum - tilstede
Tine Koop – Aftenskolerne – ikke tilstede
Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger - tilstede
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger – ikke tilstede
Vakant – Fritidsforeninger
Vakant - Fritidsforeninger
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - tilstede
John T. Olsen – KFU - afbud
Mortan Martinsson – KFU - tilstede
Fra IFS/administrationen
Peter Jul Lange/Morten Wagner Reynhard - tilstede
Jan Funk Nielsen - tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 15. marts

1. Godkendelse af referat fra den 24. januar 2018
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Fritidsrådets beslutning:
Søren Pirmo orienterede om en masse nye arrangementer, som er interessante for foreninger, aftenskoler og borgerne:
Den 12. april – inviteres foreninger, aftenskoler og administrativt personale
til en temaaften, hvor opstramning af folkeoplysningsloven og hvilken betydning det har.
Den 3. maj inviteres foreninger og aftenskoler også til en temadag omkring
persondataforordningen.
Den 23. maj afholdes Greve Award, som foregår i Portalen. Sagen er under
politisk behandling.
Den 24. maj er der Greve Stafetten, som er for borgere, foreninger og virksomheder. Morten Wagner/IFS orienterede om stafetten. Overskydende
midler skal gå til foreningslivet. Man kan vælge at løbe eller gå. Læs mere
på: Greve-stafetten.dk, hvor du også tilmelder dig.
Spred det glade budskab og bed alle om at holde øje med nyhedsbrevet fra
IFS.

4. Ansøgning om godkendelse af foreninger
Indstilling og behandling:
Kultur & Fritid/IFS har modtaget to ansøgninger fra hhv.
Tune Lokalråd (De holder generalforsamling den 13. marts, hvorfor vedtægter omdeles på mødet.) Karlslunde Bylaug’s vedtægter mv. er vedhæftet mailen.
Fritidsrådets beslutning:
Der var en længere snak omkring Karlslunde Bylaug. Vedtægterne er folkeoplysende, men aktiviteterne ses ikke som folkeoplysende. Der var derfor en lang debat om, hvorvidt Fritidsrådet ser foreningen som folkeoplysende.
Det samme gælder for Tune Lokalråd, hvor Fritidsrådet ønsker at modtage
vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling m.v., før de tager
stilling.
Administrationen tager drøftelserne med tilbage og tager en dialog med
foreningerne.

5. Drøfte Reklame/Samarbejde med Sydkysten
Fritidsrådet besluttede i januar at sætte punktet på dagsordenen.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet drøftede, hvordan et bedre samarbejde med Sydkysten kunne
bringes i spil, så fritidsforeningerne kan kommer til at kende Fritidsrådet.
Det blev oplyst, at 8-9.000 læser sydkysten og at der er flere der læser på
nettet.
Er der flere læsere, hvis nyheder sendes ud via IFS nyhedsbrev?
Lige nu er der behov for at kunne få besat de vakante pladser i Fritidsrådet.
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Det blev foreslået, at Fritidsrådet selv skriver nogle artikler med billeder.
Af andet blev nævnt: Short stories. Videoklip. Det bliver drøftet igen næste
gang.

6. 2 vakante rådsmedlemmer– Fritidsforeninger
Indstilling og behandling:
Kultur & Fritid har modtaget henvendelse fra
Tune Lokalråds bestyrelse, som peger på Sven Edelmann. Vi afventer endelig stillingtagen til, om foreningen kan godkendes som folkeoplysende
før, vi ved, om han kan komme i betragtning.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet ønsker at finde opstillingsberettigede personer. Ernst Olsen og
Søren Pirmo får mandat til at finde egnede kandidater. Status på næste
møde.

7. Status fra arbejdsgrupper og udvalg


Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo, Ernst Olsen og Lone Rytter.
Der er udsendt en doodle, hvor Lokalefordelingsudvalget mødes. På
mødet konstitueres formanden og den øvrige dagsorden gennemgås.
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen.
Intet
 Fritidspuljen – Steen Mærkelund.
En gammel sag fra Grevepuljen til en legeplads er i gang igen og
pengene bliver nu udbetalt, idet de har fået indhentet flere penge.
Idrætspuljen skal gennemarbejdes og behandles inden ansøgerne fra
Fritidspuljen kan få svar.
 Greveordningen, afventer Idrætsrådet
Fritidsrådets beslutning:
Se under de enkelte punkter.

8. Orientering fra administrationen
Fritidsrådets beslutning:
Jan Funk– Orienterede om facilitetsstrategi/lokaler, herunder om Olsbækken friluftsland. Der kommer en periode nu, hvor der skal være dialog med
grundejere, brugere og foreninger inden man kan fondsansøge mv.
Jan Funk er fungerende Kultur & Fritidschef forventeligt frem til årets udgang.
Morten Wagner orienterede om, at IFS var til netværksmøde om samspil
med forskellige fonde og er nu klædt endnu bedre på til at rådgive foreningerne med fondsansøgninger.

9. Runden – status ved medlemmerne
Intet.

10.Eventuelt
Intet.
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