
Referat 

Emne: Idrætsrådet inkl. dialogmøde med KFU 

Dato, tid og sted: 22. maj 2017 16.30 – 19.06 Greve Borgerhus, lokale 9 
+ spisning i lokale 10 kl. 17:30  

Indkaldt: Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 
Poul Per Nehrmann 
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 
Robert Kristiansen 
Lars Pedersen 
Pauli Christensen 
Brian Hemmingsen 
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 
Sven-Erik Hørmann 
Helen Kehler 
Anne Marie Lyduch, KFU 
John T. Olsen, KFU 
Jakob Thune 
Søren Peter Møllnitz 
Peter Jul Lange 

Deltagere: Knud Høyer, Poul Per Nehrmann, Jørgen Nielsen, Robert Kristiansen, Pauli Christensen, 
Brian Hemmingsen, Michael Stoltenberg, Helen Kehler, Anne Marie Lyduch, John T. 
Olsen, Jakob Thune, Søren Peter Møllnitz, Morten Wagner Reynhard og Peter Jul Lange 
I forbindelse med dialogmødet deltog desuden Hans Barlach, Gert Poul Christensen og 
Per Lund Sørensen 

Afbud fra: Sven-Erik Hørmann og Lars Pedersen 

Referat til: knudhoeyer@gmail.com; m.stoltenberg@outlook.dk; seh@post.tele.dk;  
helen@scholtes.dk; greveif@gmail.com; pauli@tune-if.dk; hemmingsen@greve.dk; 
lpagencies@mail.dk; jto@greve.dk; amly@greve.dk; thu@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 

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 

 

 Dagsorden Beslutningsreferat 

1. Dialogmøde med KFU 

Kl.16.30-17.30 

GIC´s brugerråd:  
- Flere faciliteter ved GIC = flere brugere, aktiviteter og flere 

særarrangementer, hvilket særligt giver udfordringer omkring 
rengøring. Tidligere er præsenteret forslag om færre særar-
rangementer eller betaling herfor 

- Mange brugere og aktiviteter betyder samtidig, at halgulve, 
baderum m.v. er ved at være slidte 

- En løsning på kort sigt ift. rengøring er ved at blive etableret. 
Det er brugerrådets og IR´s indstilling, at man ift. løsninger på 
længere sigt undersøger økonomi samt en evt. anden kon-
struktion for service- og rengøring. 

- Redegørelse for nødvendige anlægsønsker for GIC:  
1. Manglende depotplads 
2. Parkeringskapacitet er ikke stor nok 
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3. Mobile tribuner 
4. Nyt tennisgulv 

- Redegørelse for øvrige anlægsønsker for GIC:  
1. Manglende tilskuerfaciliteter på fodbold-/atletikstadion 

(evt. med lysanlæg og overdækning) 
2. Fodboldhus (ønske fra Greve Fodbold) 

Idrætsrådet: 
- Spørgsmål ift. tidsplan for anlægsprojektet ”dræning af hul-

let” ved GIC. Projektet udføres ifm. etablering af nogle vand-
opsamlingstanke. Tankene etableres i 2017 og dræning i 2018 

- Spydkastbanen ved GIC skal forlænges. Dette projekt udføres 
ligeledes ifm. ovenstående dræningsarbejde 

- Ifm. med de påkrævet besparelsesforslag på små 2 mio. kr. 
indenfor KFU´s område, tilbyder IR at hjælpe med evt. priori-
teringer. I så fald ønsker IR kendskab til de foreslået besparel-
ser på området, og særligt såfremt de vedr. idrætsområdet. 

- Således udtrykte IR bekymring ved den nye budgetprocedure, 
hvor fagudvalgene skal behandle Direktionens budgetoplæg 
på juni-møder, hvorefter oplægget sendes i høring.  
Mulighed for IR-høringssvar inden Byrådets budgetseminar i 
juni. 

Kultur- & Fritidsudvalget: 
- Ønskede drøftelser af udfordringer udvalget mere konkret 

kan/skal behandle 
- Udvalget vil arbejde for et bedre og bredere samarbejde og 

ikke mindst kommunikation fagudvalgene imellem 
- Forslag om en præsentation under orienteringer til udvalget 

på hvert KFU-møde af status på anlægsprojekter, som KFU 
har behandlet og bestilt i Teknik & Miljø. 

2. Godkendelse af referat af 
mødet den 02.05.2017 

- Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 9. maj 2017 
IR´s beslutning den 22.05.2017, punkt 2: 

- Godkendt 

3. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 22.05.2017, punkt 3: 
- Godkendt 

4. Valg af næstformand for 

Idrætsrådet 

- Ifm. forrige IR-møde udtrådte Ole Nielsen fra IR og samtidig 
posten som næstformand. Således skal en ny kandidat vælges 
frem til valget i november 2017 

IR´s beslutning den 22.05.2017, punkt 4: 
- Jørgen Nielsen meddelte sit kandidatur til næstformandspo-

sten, og særligt begrundet i en motivation om udvikling og 
prioritering af opgaver i IFS 

- Der var ikke yderligere kandidater 
- Således valgte et enigt Idrætsråd Jørgen Nielsen til næstfor-

mandsposten 
- Valget betyder, at Jørgen Nielsen er medlem af IFUs bestyrel-

se og deltager i koordineringsmøderne i IFS. 

5. Indstillinger/beslutninger fra 
politiske udvalg 

Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link: 

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx 
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a) Beslutninger i Kultur- & Fritidsudvalget 09.05 2017 

Af særlig interesse fra 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 Anlægs-

rapport 1/2017 begge pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgning 

1/2017 viser på udvalgets område ingen afvigelser på driften i 

2017. Anlægsrapport 1/2017 viser, at det korrigerede an-

lægsbudget på udvalgets område er på 8,613 mio. kr. i 2017. 

Heraf er der pr. 31. marts 2017 gennemført for 2,867 mio. kr. 

Årets forventede forbrug er på 8,773 mio. kr. 

Udvalget beslutning: 

 
- Sag nr. 6 ”Meddelelser fra administrationen 2017” 

i. Olsbækken Friluftsland 
Tre firmaer er blevet spurgt om at forestå den videre 
proces for Olsbækken Friluftsland, som i efteråret 2017 
skal ende op med udarbejdelse af prospekt, der kan dan-
ne grundlag for udvikling af dette område. Styregruppen 
forventes at have valgt, hvem der skal samarbejdes med i 
løbet af uge 18. Hvis der er indgået en aftale inden den 9. 
maj 2017, vil Kultur- og Fritidsudvalget på mødet blive 
orienteret om, hvem der er valgt til opgaven. 

 
ii. Fordeling af midler til Den Gode Idé 

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på 
mødet den 4. april 2017 om, at alle puljemidlerne skulle 
uddeles (300.000 kr.), har arbejdsgruppe tildelt støtte-
midler til et yderligere antal projekter. Der er nu samlet 
uddelt 299.700 kr. med 239.250 kr. til ”Den Gode Idé” og 
60.450 kr. til ”Den Fortsat Gode Idé”. 

 
b) Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget 30.05 2017 

Af særlig interesse til KFU-mødet den 30.05.2017 er: 
- ”Procesplan for udarbejdelse af facilitetsstrategi” 
- ”Oplæg til ny puljestruktur”   

Administrationen orienterer om sagerne 
 
IR´s beslutning den 22.05.2017, punkt 5: 

- Sag nr. 2 blev taget til efterretning 
- Ifm. sag nr. 6 blev henvises til dagsordenpunkt 7 om facili-

tetsområdet. Derudover blev orienteret omkring den brede 
interessentinddragelsesproces frem til udarbejdelsen af et 
prospekt for udvikling af området langs Olsbækken. Prospek-
tet bliver formidlingsegnet ift. en efterfølgende fondsansøg-
ning 

- Sag nr. 6 blev taget til efterretning 
- Vedr. KFU-mødet den 30. maj blev orienteret om et yderlige-



re dagsordenpunkt, der omhandlede planlægning af et moti-
onsevent langs Olsbækken. 

Meddelelser og orientering 

5. Orienteringspunkter: Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS) 
a) Hvad sker der i IFS? (v/PJL) 
- Foreningsportalen omdøbes til Åben Skole-portalen 
- 10. juni Sommerfestival 
- Hædring af idræt og fritid. Tidligere kendt som Pokalfesten. 

Inspiration fra Hvidovres pokalfest den 17/5, Ishøjs pokalfest 
1/6. Derudover er søgt inspiration fra bl.a. Rødovre, Næstved, 
Solrød og Frederiksberg. Oplægget præsenteres for IR i efter-
året. 

b) Orientering om breddeidrætsprojekter 
- 7 kommuner har arbejdet med 42 forskellige breddeidræts-

projekter, hvor målet har været at gøre flere fysisk aktive. 
Dette er bl.a. søgt realiseret via nye it-løsninger, klimasik-
ringsanlæg, tværgående forvaltningssamarbejder om speci-
fikke grupper.  
Pga. økonomien er det dog forventningen, at knapt så mange 
af disse projekter vil fortsætte, når støtte- og projektperioden 
er overstået. 

c) Erfaringer fra Roskilde og Ballerup vedr. e-sports aktiviteter 
- Roskilde har én godkendt folkeoplysende forening: Roskilde 

eSport, http://www.roskilde-esport.dk/ 
- Derudover er der foreninger i kommunen som udbyder e-

sport, som en godkendt folkeoplysende aktivitet under for-
eningen. Bl.a. Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB), som kører 
FIFA skolen 2 gange om året (april og november). Der har ind-
til videre deltaget 16 børn i alderen 0-12 år og 8 børn i alde-
ren 13-25 år. Foreningen oplever en kraftig stigning i antallet 
af medlemmer af HVB e-sport. HVB E-Sports er allerede oppe 
på over 100 kontingentbetalende medlemmer. Formålet med 
lanceringen af HVB E-Sportsclub har fra bestyrelsens side dels 
været at få skabt mere aktivitet i klubben for klubbens med-
lemmer, men er også en del af klubbens trivsels-, fastholdel-
ses- og rekrutteringspolitik af eksisterende og nye medlem-
mer. Her tænkes også på medlemmer, som ikke har interesse 
i fodbold på grøntsværen men glæden i fodbolden i den vir-
tuelle verden. HVB E-sports afholder i slutningen af november 
måned HVB E-sports fodboldskole i HVB klubhuset, som af-
holdes over en lang weekend fra fredag eftermiddag til søn-
dag eftermiddag. Her kan man tilmeldes og lære de grund-
læggende teknikker på FIFA E-sport og skolen slutter selvføl-
gelig af med en stor turnering. http://hvb-fodbold.dk/diverse-
sider-vises-ikke/e-sport/ 

- På baggrund af ovenstående erfaringer var der drøftelser af, 
hvorledes e-sport og fysisk aktivitet kan/skal kombineres. 

- Særligt drenge i 7.- 8. klasse synes meget optaget e-sport. Og 
flere af drengene har udtrykt interesse i en e-sportsklub. 
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- IR´s formål med at understøtte e-sport i foreningsregi er ud 
fra tankegangen om at fremme socialt fællesskab.  

- På baggrund af ovenstående erfaringer og drøftelser var IR 
positivt indstillet overfor, at e-sport godkendes som en folke-
oplysende aktivitet i Greve 

d) Fritidsrådet besluttede på rådsmødet den 9. maj ligeledes at 
indstille oplægget til ny puljestruktur til behandling på KFU-
mødet den 30. maj  

6. Rapportering fra udvalg 
m.v.: 

Lokalefordelingsudvalget: 
- Alle lokaler, skole- samt særarrangementer er fordelt. Tre 

Sommer Camps giver dog pt. lidt udfordringer. 
- Mangler udsendelse af retningslinjer for særarrangementer 

Elite/talent-idrætspuljeudvalget: 
- Intet nyt fra udvalget 

Bredde-idrætspuljeudvalget: 
- Bør undersøge brugen af tildelte puljemidler i 2015 og 2016. 

Således en opfordring til at alle tilskudsbeløb evalueres nu. 
- IFS overtager fra i år puljeadministration og vejledning. I den 

forbindelse udarbejdes i samarbejde med Kultur & Fritid en 
oversigt over alle ansøgninger og tilskud uddelt i 2015 og 16 
for de forskellige puljer.   

Greve-puljeudvalget: 
- Intet nyt fra udvalget  

Facilitetsområdet: 
- Arkitektfirmaer Møller & Grønborg er på baggrund af deres 

rådgivertilbud valgt til udarbejdelse af et formidlingsegnet 
prospekt til udvikling af Olsbækken Friluftsland 

7. Kommende møder:  

Aktiviteter i 2017 Dato Kl. Afbud 

IR/FR fællesmøde i august i Greve Golfklub + fore-
gående IR-møde 

28.08 17.00 
 

 

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 Golf-
klub 

06.12 17.45  

8. Eventuelt - Intet under eventuelt 

9. To do - Jf. referatet fra 02.02 2017 vil IR rette henvendelse til for-
manden for Social- og Sundhedsudvalget og bede om redegø-
relse for fordelingen af §§18 og 79-midlerne. 

 

Mødet hævet kl. 19.06 


