Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Den 24. januar 2018 kl. 17:00
I Greve Borgerhus
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede
Steen Mærkelund – BUS - tilstede
Lone Rytter – Aftenskolerne - tilstede
Tine Koop – Aftenskolerne – afbud/Thomas Husted - tilstede
Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger - tilstede
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - tilstede
Vakant – Fritidsforeninger - tilstede
Vakant – Fritidsforeninger - tilstede
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - tilstede
John T. Olsen – KFU - Afbud
Mortan Martinsson – KFU – ikke mødt
Fra IFS/administrationen
Peter Jul Lange - tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 24. januar

1. Godkendelse af referat fra den 30. november 2017
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Medaljefest 24. maj i Portalen
Fritidsrådets beslutning:
Formanden fortalte om den kommende medaljefest i Portalen. IFS arbejder
i øjeblikket med konceptet for hædring af Idræts- og Fritidslivet. IFS håber, at Fritidsrådet har ideer til, hvilke priser fritiden skal uddele. Af eksempler blev nævnt: Den engagerede underviser. Det gode sammenhold.
Processen er således, at Idrætsrådet og Fritidsrådet indstiller personerne til
priserne. Der kommer flere drøftelser af emner til priser og tidsplan eftersendes.

4. 2 vakant rådsmedlemmer– Fritidsforeninger
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådets medlemmer opfordres til at sprede budskabet til alle Fritidsforeninger, at der er 2 vakante pladser i Fritidsrådet. Fritidsforeningerne
skal melde tilbage til Jannie Stibolt Holmgaard, hvis de ønsker at stille op.
Ved næstkommende møde i marts besluttes det, som der er kandidater til at
besætte pladserne. Der afholdes valg, hvis der er mere end to kandidater.

5. Præsentation af rådsmedlemmerne
Fritidsrådets beslutning:
Medlemmerne sender en beskrivelse og billede, som vil vises på Greve
Kommunes hjemmeside.

6. Konstituering af Fritidspuljeudvalget formand
Formandens opgave v/Peter Jul Lange
Fritidsrådets beslutning:
Steen Mærkelund blev valgt som formand.
Formanden er mødeleder.

7. Godkendelse af forening
Foreningen Glaspigernes bilag vedlægges.
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt. Fritidsrådet vil gerne forbi og besøge Glaspigerne på Langagergård.

8. Årshjul og mødedatoer
Årshjul og forslag til datoer vedlagt
Fritidsrådets beslutning:
Udkastet blev godkendt. Det vedhæftes referatet og vil fremgå på Greve
Kommunes hjemmeside.
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9. Status fra arbejdsgrupper og udvalg

 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen.
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen.
 Fritidspuljen, se pkt. 6
 Greveordningen, afventer Idrætsrådet
Fritidsrådets beslutning:
Taget til efterretning.

10.Orientering fra administrationen
Opstramning af Folkeoplysningsloven
Ny centerchef – ny chef for Kultur & Fritid
Situationen omkring Idrætsrådet. Nyt valg den 13. februar kl. 19. Alle der
stiller op til valg, har mødepligt. Herefter konstituere Idrætsrådet sig – også
med underudvalg.
Fritidsrådets beslutning:
Tina Malling Kiær er blevet centerchef for POB og indtil der er fundet en
ny chef for Kultur, Fritids og Borgerbetjening, vil Jan Funk Nielsen deltage
i Fritidsrådets møder.
Situationen omkring Idrætsrådet blev taget til efterretning.

11.Runden – status ved medlemmerne
SilkRoad har søgt og modtaget 275.000 kr. af Trygfonden i 2018.
BUS har afholdt møde omkring selvforvaltningsaftalen med Borgmesteren/KFU-formanden omkring økonomien til husene. Der er også afholdt
møde omkring Grønpleje med Teknik- Og Miljø. Processen er nu, at spejderhusene bliver besigtiget sammen med den pågældende medarbejder og
det forventes, at der efterfølgende kommer en ændring af den grønne pleje.

12.Eventuelt




Der er behov for at referatet udvides fra at være et beslutningsreferat til
at det også ud fra referaterne kan læses, hvilke emner, der bliver drøftet.
GIFC har nedsat et økonomiudvalg, som sammen skal se på økonomien for Greve Borgerhus, Greve Idræts Center, Aktivhuset Olsbækken og Hundigehuset/Valhallen.
Fritidsrådet vil gerne gøre mere reklame for sig selv. Det bliver et
punkt til næste gang, hvor det drøftes, hvordan et samarbejde med Sydkysten kan komme i spil.
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