Idrætsrådet
Referat
29.08.2016 i Greve Borgerhus kl. 16.30 - 17.45
Rundvisning kl. 17.45 - 18.15
Forplejning kl. 18.15 - 19.00
Fællesmøde med Fritidsrådet kl. 19.00 - 21.30

Medlemmer:
Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget
Ole Nielsen, næstformand
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget
Peter Roslev, formand for grevepuljen
Sven Edelmann
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget
Sven-Erik Hørmann
Anne Marie Lyduch (KFU)

Ikke til stede:
John T. Olsen (afbud)
Finn Hansen (afbud)
Robert Kristiansen (afbud)
Helen Kehler (afbud)
Jakob Thune (afbud) - deltog i FR-mødet, der blev holdt efterfølgende

Til stede fra administrationen:
Jesper Svensson
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1.

Til drøftelse og beslutning
Godkendelse af referat af mødet den 25.05.2016
Referatet er sendt ud den 30.05.2016.
IRs beslutning den 29.08.2016, punkt 1:
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsordenen
Sag nr. 3, 5, 6 og 9.1 er også med på efterfølgende fællesmøde med FR
IR´s beslutning den 29.08.2016, punkt 2:
Godkendt

3.

Budget 2017 – 2020
Fortsat behandling af budgettet efter KFU-mødet den 31.05.2016, se også punkt 7 på dagsordenen.
Formandskabet har sendt mail til SSU og KFU omkring uddelingen af § 18 og 79-midler i Serviceloven i forlængelse af forslag om dette fra Anne Marie Lyduch på IR-mødet den 25.05.2016. Mailen er
sendt til IR den 11.08.2016. Direktionen offentliggør administrativt budgetforslag 18.08.2016,
www.greve.dk/budget2017. Forslag til fællesindlæg fra IR og FR eftersendes.

IR´s beslutning den 29.08.2016, punkt 3:
Knud Høyer orienterede om processen med deadline for høringssvar onsdag 31.08.2016, samt
fremlagde oplæg til høringssvar udarbejdet af IFU’s bestyrelse.
Livlig debat om oplægget, hvor alle fokuspunkter blev fundet samfundsrelevante. Kritik af
nedskæringer på Gadeteam samt asfaltering af veje og stier var der enighed om ikke at inddrage i Idrætsrådets høringssvar. Tilsvarende gjaldt bemærkning om Greve Velfærds- og
Væksthus.
Udkast til høringssvar bliver tilrettet ud fra kommentarerne og eventuelle andre kommentarer
fra Fællesmødet.
4.

Handleplaner vedrørende Idræts- og Fritidspolitikken
Administrationen har lavet sit bud på fremdriften omkring politikken i vedhæftede oversigt
for så vidt angår den del som administrationen har ansvaret for.
IR har tidligere fået IFU´s bud på samme for så vidt angår IFS`s del.
IR`s beslutning den 29.08.2016, punkt 4:
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T.t.e., men IR er skeptiske overfor om handleplanerne kan gennemføres, hvis der spares på admini-

stration på området.

5.

Revision af idrætspuljerne
I forlængelse af drøftelserne på IR-mødet den 25.05.2016 forelægges forslag til ændring af
reglerne for tildeling af midler, ansøgningsfrister m.m. Forslaget lægges ved.
IR`s beslutning den 29.08.2016, punkt 5:
Knud Høyer orienterede om forslag til ny puljestruktur, hvis formål er at sikre, at de tildelte
midler fordeles mest hensigtsmæssigt mellem de forskellige puljer, og at alle pengene uddeles
hvert år..
Sven Edelmann, Sven Erik Hørmann og Peter Roslev protesterede over at oplægget indeholder et centralt puljeudvalg, der har den endelige bemyndigelse til at uddele midlerne i puljerne.
Alle var enige om, at det er uhensigtsmæssigt, at tilskud til handicappede idrætsudøvere ligger
i puljer administreret af ikke handicap-kyndige.
Der var i øvrigt diskussion af oplægget i almindelighed, herunder også om fremrykning af
ansøgningsfrist med henblik på tidligere udbetaling af midler.
Efter en lang drøftelse af forslaget var der enighed om at formanden loyalt fremlægger IRs
kommentarer til forslaget i Fællesmødet med FR. Indstillingen fra IR var, at forslaget skal
gennemarbejdes på ny ud fra de ændringsforslag, som er fremkommet.

6. Godkendelse af foreninger
Fortsat drøftelse af spørgsmålet. Administrationen har sendt mail med bilag til IR den
25.07.2016 til drøftelse.
IR`s beslutning den 29.08.2016, punkt 6:
Emnet behandles på fællesmødet med Fritidsrådet samme dag.
7a

Indstillinger og referat af KFU-mødet den 31.05.2016
Sag nr. 1, 2, 3, 4, 10 og 12
Sag nr. 1 - Udfyldelse af prioriteringsrum til budget 2017-2020
Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,
1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til de videre budgetdrøftelser
Side 3 af 8

2. at forslag til bruttoanlægsforslag oversendes til de videre budgetdrøftelser
3. at drøfte om der er forslag i bruttoanlægsønskerne, der skal oversendes til de videre budgetdrøftelser
4. at Idræts- og Fritidsunionens og Idræts- og Fritidssekretariatets overblik over prioriteringerne i
Idræts- og Fritidspolitikkens handleplaner tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31. maj 2016:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
1. - 2. Kultur- og Fritidsudvalget oversendte administrationens prioriteringskatalog og bruttoanlægskatalog til de videre budgetdrøftelser.
3. Bruttoanlægsønskerne blev oversendt til de videre budgetdrøftelser. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om:
 en yderligere belysning af Fritidsrådets ønske om at der etableres en ny svømmesal, herunder
økonomien hvis svømmesalen placeres i sammenhæng med den nuværende Greve Svømmehal, og
hvis den placeres på en selvstændig matrikel i Greve Kommune
 at ønske fra Brugerrådet i Greve Idrætscenter om en bedre udnyttelse af parkeringsområdet på
grund af udfordringer i forhold til trafikafvikling og parkering ved idrætscentret oversendes til de
videre budgetdrøftelser.
4. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 2 - Anlægsprojekt vedrørende Valhallen
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at forslag til tætning og akustikregulering af Valhallen godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 450.000 kr. finansieret af de på investeringsoversigten afsatte
rådighedsbeløb.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31. maj 2016:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
1.-2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 280.000 kr. til tætning
af Valhallen finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, og udvalget afventer
stillingtagen til anvendelsen af det resterende beløb på 170.000 kr.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler administrationens indstilling.

Sag nr. 3 - Principper for udlån af kommunale lokaler og udendørsanlæg i Greve
Kommune
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at ændringsforslag til Retningslinjer for udlån af kommunale lokaler og udendørsanlæg i Greve
Kommune godkendes, jf. punkt 3-4 i skemaets kolonne ”indstilling”
2. at punkt 1,2,5 og 6 i skemaets kolonne ”indstilling” tages til efterretning
3. at ændringerne indarbejdes i forbindelse med ansøgningsperioden i januar 2017 og træder i kraft
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ved sæsonstart omkring 1. august 2017.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31. maj 2016:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
1.-3. Anbefales.

Sag nr. 4 - Godkendelse af handleplaner til Idræts- og Fritidspolitikken 2016-19
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at forslag til handleplaner til forlænget Idræts- og Fritidspolitik godkendes
2. at handleplanerne træder i kraft pr. 1. juni 2016 gældende til og med 2019.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31. maj 2016:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
1.-2. Godkendt.
Kultur- og Fritidsudvalget tager Idræts- og Fritidsunionens og Idræts- og Fritidssekretariatets overblik
over prioriteringerne i Idræts- og Fritidspolitikkens handleplaner til efterretning (jf. sag nr. 1 på denne
dagsorden, indstillingens punkt 4).

Sag nr. 10 - Ny model for samarbejde mellem foreninger og skoler ifm. Folkeskolereformen (O)
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at modellen for samarbejde mellem foreninger og skoler i skoleåret 2016/17 tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31. maj 2016:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
Orienteringen blev taget til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en status på antal planlagte aktivitetsforløb på mødet den 16. august
2016.

Sag nr. 12 - Meddelelser fra administrationen 2016
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31. maj 2016:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
Orienteringen blev taget til efterretning.

IR´s beslutning den 29.08.2016, punkt 7 a:
Sag nr. 1
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T.t.e.

Sag nr. 2:
T.t.e.

Sag nr. 3:
T.t.e.

Sag nr. 4:
T.t.e.

Sag nr. 10:
T.t.e.

Sag nr. 12:
T.t.e.
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Indstillinger og referat af KFU-mødet den 16.08.2016
Sag nr. 4, 7 og 8
Sag nr. 4 - Oplæg til partnerskabsaftale mellem Greve Kommune og Greve Strands
Badmintonklub
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at der tages stilling til, om der skal arbejdes frem imod en ny 2-årig partnerskabsaftale med Greve
Strands Badmintonklub
2. at der i så fald udarbejdes et prioriteringsforslag på den foreslåede udgift til partnerskabsaftalen
på 250.000 kr. pr. år i 2017 og 2018, der kan indgå i budgetprocessen for 2017-2020.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 16. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Godkendt.

Sag nr. 7 - Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2016
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 16. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.
Taler ved indvielser
Udvalget drøftede afholdelse af taler ved indvielser mv.
Greve Svømmehal
Anne Marie Lyduch efterspurgte en status på, om gæsterne i svømmehallen efterlever reglerne for
påklædning under badning.
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Sag nr. 8 - Meddelelser fra administrationen 2016
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 16. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.
Portal til samarbejde med foreningslivet - Den Åbne Skole
I forbindelse med Den Åbne Skole er der udarbejdet en model for samarbejde mellem skoler og foreninger med det formål at øge kendskabet til kommunens foreningsliv, bidrage til en mere varieret
skoledag og give nye muligheder for motion og bevægelse.
Center for Dagtilbud & Skoler har den 5. august 2016 informeret skolerne om, at portalen er klar til
brug. Her kan lærere tilmelde deres klasser på 1., 4. og 7. årgange til et forløb med én af Greves foreninger.
I alt har 6 foreninger budt ind med 92 forløb, der afvikles i perioden august til december 2016.
Orienteringen blev taget til efterretning.

IR`s beslutning den 29.08.2016, punkt 7 b:
Sag nr. 4:
T.t.e.

Sag nr. 7
T.t.e.

Sag nr. 8
T.t.e.

Meddelelser og gensidig orientering
8.

KFU`s dagsorden den 06.09.2016
Administrationen orienterer om sager af interesse.
IR´s beslutning den 29.08.2016, punkt 8:
Ikke behandlet p.g.a. tidspres, udsat til næste møde

9.

Gensidig orientering bordet rundt
9.1. Idræts- og FritidsSekretariatet (IFS)
Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 25.05.2016, herunder bestyrelsesmøde den 09.06.2016, ombygningerne i Borgerhuset og nyt bestyrelsesmøde den
17.08.2016.
IR´s beslutning den 29.08.2016, punkt 9:
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Ikke behandlet p.g.a. tidspres, delvis behandlet efterfølgende på fællesmødet med FR.

10. Rapportering fra udvalg m.v.:
Ikke behandlet p.g.a. tidspres, udsat til næste møde
a. Lokalefordelingsudvalget:.
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
d. Greve-puljeudvalget:
e: Facilitetsområdet:
11. Kommende møder:
Aktiviteter i 2016

Dato

Kl.

Afbud

IR - Rådhuset
(Knud foreslår, at fremtidige møder i IR holdes i bestyrelsesalen i
Borgerhuset på 1. sal, incl. spisningen i de tilstødende lokaler. Jesper
bedes booke lokalerne til den
27.9.)

27. september

Tirsdag 17:45 Ole

IR - Tune hallerne

2. november

Onsdag 17:30 Knud

IR - Greve Golfklub (Julemøde)

5. december

Mandag
17:30

12. Eventuelt
Ikke behandlet pga. tidsnød.
Mødet hævet kl. 17:55.
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