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1.

Dagsorden
Godkendelse af referat af
mødet den 29.03.2017

2.

Godkendelse af dagsordenen

3.

Fremtidig puljestruktur for
Idræts- og puljerne

17.45 – 20.35

Beslutningsreferat
- Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 31. marts 2017
IR´s beslutning den 02.05.2017, punkt 1:
- Sven-Erik Hørmann og Sven Edelmann ønskede en tilføjelse til
referatet punkt 3 om fremtidig puljestruktur, udsendt til IR´s
medlemmer, dateret 01.05.2017. Efter en ny drøftelse af
sagsforløbet på mødet den 02.05 m.v., blev det aftalt, at side
1 i Sven-Erik Hørmanns ønskede tilføjelse sendes med referatet
IR´s beslutning den 02.05.2017, punkt 2:
- Godkendt
- Et revideret udkast til en fremtidig puljestruktur er udarbejdet på baggrund af de fremførte forslag på møderne i IR den
29.3. 2017 og FR den 30.3. 2017. Forslagene er desuden
sammenholdt med de skriftlige forslag, som var tilsendt arbejdsgruppen forud for møderne.

4.

Indstillinger/beslutninger fra
politiske udvalg, samt næste
KFU-møde

-

I det reviderede udkast foreslår arbejdsgruppen, at der oprettes to puljeudvalg for henholdsvis idræt og fritid (Herefter
kaldet Idrætspuljeudvalget og Fritidspuljeudvalget).

-

Det er indstillingen, at det reviderede udkast til en fremtidig
puljestruktur skal behandles og godkendes på Kultur- & Fritidsudvalgsmødet den 30. maj 2017.

-

Udkastet lægges ved dagsordenen

IR´s beslutning den 02.05.2017, punkt 3:
- Et enigt Idrætsråd udtrykte tilfredshed med det reviderede
udspil til en ny puljestruktur. Rådet var af den holdning, at
det nye udspil vil sikre en god gennemsigtighed ift. fordelingen og behandlingen af puljeansøgninger. På baggrund heraf
godkendte og indstiller IR udkastet til behandling ved KFUmødet den 30. maj.
Der var dog inden godkendelsen bl.a. spørgsmål til praksis
for, hvorledes puljeformændene skal fordele eventuelle overskydende midler, og der var delte meninger om, hvorvidt de
”små” foreninger er overrepræsenteret i idrætspuljeudvalget.
- Det blev præciseret, at det i forbindelse med tilskud til aktiviteter for handicappede, er foreningens merudgift for afvikling
heraf, som er afgørende, og skal dokumenteres i ansøgningen
- Formanden kunne informere om, at Fritidsrådet har forhåndsbehandlet udkastet, og er i udgangspunktet positiv. FR
holder endeligt møde herom den 9. maj.
- Endelig blev under dagsordene pkt. 7 drøftet, hvorvidt en
større kontrol af ansøgninger skal være en del af den nye puljestruktur. Dette med henblik på at tilskudsmidler anvendes
til det ansøgte formål.
- IR´s formulering heraf skal med i sagen til KFU den 30. maj.
Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link:
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
a) Beslutninger i Kultur- & Fritidsudvalget 04.04 2017
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 04.04.2017 er:
- Sag nr. 6 ”Greve Strands Badmintonklub søger om tilskud til
klubbens ligahold”
Greve Strands Badmintonklub har rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget med et ønske om at få et økonomisk
tilskud til at fortsætte klubbens ligahold. I sagen anmodes
udvalget om at tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.
Udvalget beslutning:
1. Ansøgningen blev godkendt med et beløb på 75.000 kr. finansieret af restbudget i 2017 til partnerskaber med foreninger.

-

Sag nr. 7 ”Fordeling af midler til Den Gode Idé”
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget yder
økonomisk støtte til samarbejder mellem skoler og foreninger
under Den Åbne Skole, og herunder er der afsat 300.000 kr. i
2017 til samarbejder om ”Den Gode Idé”. Ansøgningsfristen
til forårsrunden udløb medio februar 2017, og Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 7. marts 2017 orienteret om,
at administrationen har tildelt syv projekter et samlet beløb
på ca. 120.000 kr. På den baggrund ønskede Kultur- og Fritidsudvalget at få forelagt en sag, hvor de nærmere kriterier
for at få tildelt et beløb fra puljen og forslag til fordeling af
det resterende beløb i puljen skal behandles.

Udvalgets beslutning:
1. Kriterierne tilrettes, så det fremgår tydeligere, at gode idéer,
der baserer sig på nytænkning, får fortrinsret. Tiltag, der
handler om at gentage eksisterende forløb, henvises til Portalordningen.
2. Udvalget godkendte desuden, at administrationen på baggrund af de præciserede kriterier og rammer fordeler de resterende 178.100 kr. medio april og dermed ikke noget til
september
-

Sag nr. 8 ”Forslag til udvikling af fritidsforløb for børn og unge
i Greve”
Byrådet godkendte på mødet den 5. september 2016 at nedsætte en ekspertgruppe, der skal bidrage med forslag til temaforløb i fritiden for børn og unge. Ekspertgruppens arbejde
er afsluttet, og Center for Dagtilbud & Skoler fremlægger i
denne sag forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med
ekspertgruppens forslag.

Udvalgets beslutning:
1. Godkendte at der arbejdes videre med scienceforløb i ungdomsskoleregi med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at se en plan for scienceforløbene
2. Godkendte at administrationen udarbejder forslag til:
a) hvordan der kan arbejdes videre med forfatterskole, dog med
bemærkning om, at Ungdomsskolens tilbud også undersøges
b) hvordan der kan arbejdes videre med dramaskole, dog med
bemærkning om, at der tænkes en teateropførelse ind i tilknytning til dramaskolen fx på Mosede Fort eller i Hedeland
c) styrket formidling og samlet overblik over Greve Kommunes
fritidstilbud.
3. Endvidere ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at muligheden
for E-sport undersøges yderligere, herunder hvor tiltaget kan
forankres.
4. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fokus på udviklingen i klubbernes medlemstal.

- Sag nr. 10 ”Meddelelser fra administrationen 2017”
a) Fritidsbrugere fra Tjørnelyskolen
Administrationen orienterede om lokalefordelingen for
2017/2018. Fordelingsprocessen for aftenskoler, idrætsforeninger, herunder svømmeforeninger og Greve Fodbold, er
nu gennemført. Alle har fået tilfredsstillende løsninger, som
er accepteret af brugerne.
b) Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget 09.05 2017
Af særlig interesse til KFU-mødet den 09.05.2017 er:
- Sag nr. 2 ”Budgetopfølgning 1/2017 og Anlægsrapport
1/2017”
I denne sag behandles Budgetopfølgning 1/2017 og Anlægsrapport 1/2017 begge pr. 31. marts 2017.
Administrationen orienterer om sagen

5.

Budget 2018-2021

IR´s beslutning den 02.05.2017, punkt 4:
Under a)
- Vedr. sag nr. 7 blev tilføjet, at det nu er præciseret, at ”Den
gode idé” er til nytænkende projekter/tiltag som tilrettelægges i undervisningen og i skoletiden. Tilskud fra puljen er ikke
til initiativer i regi af skolefritidsordninger.
- Vedr. sag nr. 8 blev drøftet pkt. 3 om e-sportens implementering i foreninger i Greve Kommune. Har vi foreninger, som
har interesse i at dyrke/varetage dette tilbud? I Karlslunde er
man ved at oprette en afdeling med E-sport aktiviteter. I forlængelse heraf bør IR overveje, hvorvidt e-sport betragtes
som en idræt, bl.a. i relation til puljefordelingen. Roskilde og
Ballerup har gjort sig nogle overvejelser herom. Dette undersøges nærmere af IFS.
- De øvrige sager blev taget til efterretning
Under b)
- Til orientering skal budgetopfølgning behandles på KFUmødet den 9. maj. Tallene viser GK underskud på 15 mio. kr.
- Til orientering vil udarbejdelsen af en facilitetsstrategi blive
behandlet på KFU-mødet den 30. maj, og med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
- Formandskabet har udarbejdet en råskitse til IR´s indlæg på
dialogmødet den 09.05.2017 med KFU. Eftersendes.
I henhold til referatet fra den 29. marts vil indlægget bl.a. indeholde en kommentar til, at muligheden for præsentation af
et oplæg á 3 minutters varighed er alt for kort tid. Således vil
IR endnu en gang indstille til et selvstændigt dialogmøde med
udvalget.
IR´s beslutning den 02.05.2017, punkt 5:
- Budgetdialogmødet fastholdes, men KFU vil desuden deltage

6.

Orienteringspunkter:

7.

Rapportering fra udvalg
m.v.:

én time ved næstkommende Idrætsrådsmøde, således alle
rådsmedlemmer + brugerrådene får bedre mulighed for og
tid til at præsentere forslag og synspunkter.
- Det er oplægget, at KFU deltager ved IR-mødet den 22. maj,
alternativt indkaldelse til et ekstraordinært møde den 30. maj
i forbindelse med KFU-mødet den dag.
- Jørgen Nielsen eller en anden repræsentant præsenterer
synspunkter vedr. Hundige Boldfælled
- Peter Roslev deltager den 9. maj i stedet for Finn, og repræsenterer både Tune og Karlslunde Hallerne
- IR´s formand holder et kort mundtligt indlæg den 9.5. på baggrund af et skriftligt fremsendt brev, som de foregående år
- Formandsskabet vil udarbejde et skriftligt oplæg forud for
mødet den 22.5., således der ligger en plan for og materiale,
der sikrer, at timen bruges mest hensigtsmæssigt.
Meddelelser og orientering
Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Hvad sker der i IFS? (v/PJL)
- Model for skole-/foreningssamarbejder i 2017/18
- Sommerfestival 2017 den 10. juni
- Arbejder på rammer for hædring af ekstraordinære præstationer + hædring af foreningsledere
- Ny puljestruktur
- Kvartalsmøde mellem GK og IFU
- Formanden og IFS har deltaget i en Breddeidrætskonference i
Aarhus, hvor de forskellige Breddeidrætskommuner præsenterede modelprojekter til andres eksempel. Orientering fra
IFS på næste møde
b) Der arbejdes på en revision af IR´s kommissorium og Forretningsorden i forbindelse med vedtagelsen af den nye puljestruktur, og det forestående valg til Idrætsrådet i november
2017
Lokalefordelingsudvalget:
- Lokalefordelingen af færdig
- Antallet af særarrangementer er som ventet vokset ift. sidste
år. Langt størstedelen afholdes i GIC, men også nogle er planlagt til afholdelse i Karlslunde Hallerne. Der vil formodentlig
blive planlagt et par yderligere særarrangementer i løbet af
året. Antallet af arrangementer nærmer sig 300 arrangementsdage (= en hel hal pr. dag) på et år.
- Fortsat udfordringer med rengøring ifm. særarrangementer,
dvs. både under og efter særarrangementerne. Foreløbig er
aftalt en midlertidig løsning, hvilket dog betyder, at det indtil
videre er ekstraudgifter taget fra GIC´s budget.
Jakob Thune kunne informere om, at en ny aftale om rengøring ved særarrangementer er aftalt, således rengøringen af
faciliteterne vil ske i loop. Derudover er Ejendomscentret ved
at revurdere set-up´et omkring rengøringen af idrætsfacilite-

ter i GIC.
Forslag om hvorvidt man kan stille krav til foreningerne om,
at de skal efterlade lokaler efter særarrangementer i god
stand, dvs. bl.a. hjælpe med oprydning så lokalernes er rengøringsparate, blev drøftet.
Alternativer som betaling for tilladelse til afholdelse af særarrangementer og reduktion i antallet af arrangementer er ikke
politisk på tale p.t.
- Udfordringer omkring skift i hallerne. Herunder brug af bl.a.
skillevægge
- Skolefordelingen er på plads
- Lokalefordelingen ligger klar til udsendelse primo maj
Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
- Intet nyt
Bredde-idrætspuljeudvalget:
- Gennemgang af de sidste to års bevillinger for så vidt angår
Breddepuljen og Grevepuljen. Ift. udkastet til den nye puljestruktur bør skabes mulighed for kontrol af alle ansøgninger
fremfor kun undersøgelse af 10 %. En sådan mulig kontrol af
foreningens brug af bevillingen skal tilføjes i alle bevillingsbreve
- Man skal dog være opmærksom på, at de nuværende regler
bygger på tillid til ansøgere
- Der mangler fortsat svar på muligt restforbrug på bevillinger
fra 2016.
Greve-puljeudvalget:
- Intet nyt
Facilitetsområdet:
- Procesplan for udarbejdelse af en facilitetshelhedsplan for
idræt og fritid i Greve Kommune til behandling på KFU den
30. maj. Overordnede linjer/råskitse skal være klar til KFU inden 1. oktober.
- Deadline den 28. april for 3 arkitektfirmaers udbudskatalog
for udvikling af Olsbækken Friluftsland
8.

Kommende møder:

Aktiviteter i 2017
Dato
Kl.
Afbud
Budgetdialogmøde med KFU på Rådhuset
09.05
16.30-18.00
Finn, Helen
IR i maj 2017 i Greve Borgerhus inkl. møde med
22.05
17.45
KFU
IR/FR fællesmøde i august i Greve Golfklub + fore28.08
17.00
gående IR-møde
IR i oktober i Tune Hallerne
05.10
17.45
IR i november i Greve Idrætscenter
08.11
17.45
IR i november (valg til IR) i Greve Borgerhus
23.11
19.00
IR i december (konstituerende møde) Greve Golf06.12
17.45
klub
9. Eventuelt
- Rykkere til foreninger for affaldssortering 2015. Betales ikke.
Irritationsmoment.
10. To do
- Jf. referatet fra 02.02 2017 vil IR rette henvendelse til for-

Mødet hævet kl. 20.35

manden for Social- og Sundhedsudvalget og bede om redegørelse for fordelingen af §§18 og 79-midlerne.
Orientering om breddeidrætsprojekter
Erfaringer fra Roskilde og Ballerup vedr. e-sports aktiviteter

