Referat Idrætsrådsmøde d. 5. oktober 2017
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:
Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

Idrætsrådet
05. oktober 2017
17.45 – 20.00
Tune Hallerne
Knud Høyer, formand
Poul Per Nehrmann
Jørgen Nielsen, næstformand og formand for lokalefordelingsudvalget
Robert Kristiansen
Peter Roslev
Pauli Christensen
Brian Hemmingsen
Michael Stoltenberg
Sven-Erik Hørmann
Helen Kehler
Anne Marie Lyduch, KFU
John T. Olsen, KFU
Søren Peter Møllnitz
Peter Jul Lange
Peter Roslev, Michael Stoltenberg, Sven-Erik Hørmann, Peter Jul Lange
knudhoeyer@gmail.com; m.stoltenberg@outlook.dk; seh@post.tele.dk;
helen@scholtes.dk; greveif@gmail.com; pauli@tune-if.dk; brian070168@gmail.com;
sek@karlslunde-if.dk; jto@greve.dk; amly@greve.dk; robertk@post.tele.dk;
muggi1950@hotmail.com; morten@ifs-greve.dk; jess@greve.dk;
sorenpirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; spm@greve.dk
Jesper Svensson/referent ved mødet Kultur & Fritid

1.

Dagsorden
Godkendelse af referat af
mødet den 28.08.2017

2.

Godkendelse af dagsordenen

3.

Budget 2018 - 2021

4.

Revision af Idrætsrådets
kommissorium og forretningsorden

Beslutningsreferat
• Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 28. august 2017
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 1:
• Godkendt
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 2:
• Godkendt
• Budgetforlig 2018:
http://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/penge-tilflere-paedagoger-i-dagtilbud-med-budget-2018/
• Hovedoversigt for ændringer til budget 2018:
http://www.greve.dk/media/23055/ændringsforslag-fravdfi.pdf
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 3:
• Taget til efterretning
• IR havde en bemærkning om at KFU og Byrådet gerne må
overveje, 2 årige budgetter, da der bruges meget tid fra alles
side på dette hvert år.
• Forslag til revision af Idrætsrådets kommissorium blev sendt
til høring via mail den 20.sep. Ændringer ift. det nuværende
kommissorium er markeret med rødt. På baggrund heraf er

5.

Udbetaling af tilskud til træner/leder uddannelse via
Idrætsakademiet

6.

Indstillinger/beslutninger fra
politiske udvalg

det indstillingen, at Idrætsrådets Kommissorium 2017 godkendes.
• Med dagsordenen følger ligeledes et forslag til en revision af
Idrætsrådets forretningsorden, som behandles på mødet.
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 4:
• §3 stk 3 - Ekstraordinære Idrætsrådsmøder skal indkaldes
med en uges varsel.
• §5 stk 5 - Referater godkendes som afslutning på hvert
Idrætsrådsmøde.
• §6 stk 2.5 - Idrættens kontaktforum udgår.
• Øvrigt indstillinger godkendt.
• Jf. Idrætsrådet og Fritidsrådets kommissorier, skal rådene i
forbindelse med ændring af retningslinjer for udmøntning af
midler i henhold til Greveordningen indstille disse til Kulturog Fritidsudvalget.
• Det er indstillingen, at gældende retningslinjer fortsætter,
men det tilføjes, at tilskud til træner/lederuddannelse, som
afholdes af Idrætsakademiet udbetales direkte til Idrætsakademiet, og vil i praksis betyde, at deltagergebyret for den deltagende allerede er nedsat.
• Se gældende retningslinjer via følgende link:
http://www.greve.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger-ogaftenskoler/tilskud-og-puljer/leder-traener-oginstruktoerkurser/
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 5:
• Godkendt.
Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link:
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
a) Beslutninger i Kultur- & Fritidsudvalget 12.09 2017
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 12.09.2017 var:
• Sag nr. 1 ”Budgetstyring september 2017 - Budgetopfølgning
2 og Anlægsrapport 2”
I denne sag skulle udvalget behandle Budgetopfølgning
2/2017 og Anlægsrapport 2/2017 begge pr. 31. juli 2017.
Budgetopfølgning 2/2017 viser netto mindreudgifter på driften i 2017 på 1,092 mio. kr. på udvalgets område. Alle mindreudgifterne er inden for servicerammen.
Anlægsrapport 2/2017 viser, at det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område er på 9,321 mio. kr. i 2017. Der er
pr. 31. juli 2017 gennemført for i alt 3,002 mio. kr. Årets forventede forbrug er på 10,142 mio. kr.
Med sagen var følgende indstillinger:
1. at det anbefales, at der meddeles tillægsbevilling til udvalgets budget
KFU beslutning: Anbefalet
2. at udvalgets omplaceringer mellem budgetområder godkendes

KFU beslutning: Godkendt
3. at Opfølgning og status på Budgetforlig 2017-20 på udvalgets område anbefales
KFU beslutning: Anbefalet
4. at Anlægsrapport 2/2017 på udvalgets område tages til
efterretning.
KFU beslutning: Taget til efterretning
•

Sag nr. 2 ”Meddelelser fra formanden/gensidig orientering
2017”
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede, hvordan de bedst muligt
kan holde sig orienteret om de tiltag, der er i gang inden for
udvalgets område.
KFU beslutning: Konklusionen blev, at referater fra møder i Idrætsudvalget, Fritidsudvalget og brugerrådene sendes direkte
til udvalgets medlemmer via mail. Endvidere udarbejder
Idræts- og FritidsSekretariatet en kvartalsvis orientering, så
udvalget får en mere systematisk opfølgning på de igangværende tiltag.

•
i.

Sag nr. 3 ”Meddelelser fra administrationen 2017”
Budgetønsker på Kultur- og Fritidsudvalgets område
Der var indsendt to yderligere ønsker til budget 2018-2021:
- Ønske fra Idræts- og Fritidsunionen om bevilling til at oprette en stilling i Idræts- og FritidsSekretariatet som
playmaker/tovholder/tværfaglig koordinator
- Erindringsmail fra formanden for Greve Tennisklub om
klubbens ønske om bevilling til at udskifte underlaget i
tennishallen ved Greve Idrætscenter
Greve Idrætscenter
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2017
spurgte Anne Marie Lyduch, om kurser for de ansatte på Greve Idrætscenter (GIC) ville give personaleudfordringer i forbindelse med sæsonstart i august 2017.
På baggrund heraf ser udvalget gerne, at serviceniveauet bliver bedre fremadrettet og ønsker en tilbagemelding fra brugerrådet om deres oplevelser på udvalgets næste møde den
10. oktober 2017.
KFU beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning

ii.

b) Beslutninger i Økonomi- & Planudvalget 25.09 2017
Af særlig interesse fra Økonomi- & Planudvalgsmødet den 25.09.2017
var:
• Sag nr. 8 ” 2. behandling af budget 2018-2021”
Byrådet har ved 1. behandlingen af budget 2018-2021 den 4.
september 2017 besluttet at oversende Forhandlingsoplæg
budget 2018-2021 til 2. behandlingen i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.
Fristen for indsendelse af ændringsforslag til budget 2018 var

fastsat til den 14. september 2017. Der er fra partierne i Byrådet fremsendt 4 ændringsforslag til budgettet fra henholdsvis Venstre/Dansk Folkeparti/Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten.
Med sagen var følgende indstillinger:
1. at forslag til afstemningsprocedure for Byrådets 2. behandling, herunder håndtering af de tekniske kataloger,
godkendes
ØP beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at afstemningsproceduren bliver som følger:
a. Det oversendte 1. behandlede budgetforslag nulstilles samlet
b. Ændringsforslagene fra partierne sættes til afstemning samlet
dvs. at der foretages afstemning af 5 samlede ændringsforslag – nulstillingen af 1. behandlingen, og herefter
hvert af de fra partierne indkomne ændringsforslag (4
forslag)
c. Ændringsforslagene fra partierne sættes til afstemning, således at der først stemmes om det ændringsforslag der indstilles med færrest mandater.
dvs. Enhedslistens ændringsforslag, Det Konservative
Folkepartis ændringsforslag, Socialdemokratiets ændringsforslag, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances ændringsforslag.
2. at der tages stilling til, hvilke ændringsforslag der ønskes
indarbejdet i budget 2018
Pernille Beckmann (V), Morten Dahlin (V), Liselott Blixt
(O) og Henrik Klem Lassen (I) anbefaler ændringsforslag
fra (V), (O) og (I).
Niclas Bekker Poulsen (A) anbefaler ændringsforslag fra
(A)
Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler ændringsforslag
fra (C)
Carsten Oddershede (Ø) anbefaler ændringsforslag fra
(Ø)
3. at Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag
for 2018
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
4. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 23,9 i
2018
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø)
stemte imod.
5. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 16,944 i
2018
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø)
stemte imod.
6. at dækningsafgiftspromillen fastsættes uændret til 4,0 i

7.
8.

9.

10.

2018
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø)
stemte imod.
at kirkeskatprocenten fastsættes uændret til 0,73 i 2018
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
at taksterne fastsættes i overensstemmelse med forhandlingsoplægget og ændringsforslagene hertil og forelægges til endelig godkendelse på Byrådsmødet den 30.
oktober2017
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
at der meddeles anlægsbevilling til anlæg under 2 mio. kr.
og rådgivere pr. 1. januar 2018 jf. vedlagte skema
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) stemte imod.
at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige
beregning af institutionstaksterne
ØP beslutning: Administrationens indstilling anbefales.

c) Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget 10.10 2017
Af særlig interesse til KFU-mødet den 10.10.2017 er:
• Status på udarbejdelse af facilitetsstrategien
• Revision af Idræts- og Fritidsrådenes kommissorier
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 6:
• Taget til efterretning.
7.

Orienteringspunkter:

Meddelelser og orientering
Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Hvad sker der i IFS?
- Etablering af skole-/foreningssamarbejder via Åbenskole
portalen er på plads for det kommende skoleår
o 2 foreninger mere end sidste sæson, har budt ind
og næsten alle forløb er booket nu.
- Fremtidens Greve Borgerhus
o Der er afholdt 2 ildsjælemøder.
o Den videre proces styres af Borgerhusets brugerråd.
- Motionsevent Greve 2018
o Event afholdes 24. maj 2018 som en stafet og efterfølgende underholdning. Stafetten får base i
Olsbæk Friluftsland og Greve Idræts- og Fritidscenter.
o Ambition er op til 500 hold a 5 personer.
- Aktiv Erhverv Greve
o Formål at styrke idræts- og fritidslivet i Greve
Kommune samt understøtte virksomhedernes
tilbud til medarbejderne.

-

Forberedelse af valg til det kommende Idrætsråd
o Alle foreninger informeres om valget.
o Der planlægges oplægsholder på valgaftenen d.
23. november.
o Formandskabet afklarer snarest hvilke foreninger, der kan stille op til IR og FR.
8. Rapportering fra udvalg
Lokalefordelingsudvalget:
m.v.:
• Kritik af at Tjørnelyskolen ikke har kunnet anvendes i den
pressede lokale situation, med 2 haller og 2 sale under renovering.
• Den nye hal på Gymnasiet er ikke færdigbygget endnu, men
forventes at være klar til åbning d. 23/10.
• Kommunen forhandler pt. med Gymnasiet om økonomien for
foreningernes brug af faciliteterne.
Idrætspuljeudvalget:
• Deadline for ansøgninger til puljerne d. 15. november 2017.
• Bevillingsbreve udsendes i slutningen af januar 2018.
Facilitetsområdet:
• Status på udarbejdelse af en kommende facilitetsstrategi for
idræts- og fritidsområdet - Statusskrivelse som præsenteres
for KFU den 10. okt. følger med dagsordenen.
• Ambitionen er at facilitetsstrategien vil kunne bruges til budget 2019-2022
• Status taget til efterretning.
9. Kommende møder:
• Hverken formand eller næstformand har mulighed for at deltage ved IR-mødet den 8. nov.
• På mødet fastsættes ny mødedato.
IR´s beslutning den 05.10.2017, punkt 9:
• IR 8. november aflyses
• Formandskabet vil løbende informere, hvis der kommer relevante sager.
Aktiviteter i 2017
Dato
Kl.
Afbud
IR i oktober i Tune Hallerne
05.10
17.45
Peter Roslev, Peter
Jul Lange
IR i november i Greve Idrætscenter
08.11
17.45
Aflyses
IR i november (valg til IR) i Greve Borgerhus
23.11
19.00
IR i december (konstituerende møde) Greve Golf06.12
17.45
klub
10. Eventuelt
•
Mødet hævet kl. 19.25

