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 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af referat af 

mødet den 22.05.2017 
• Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 30. maj 2017 

IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 1: 
• Godkendt 

2. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 2: 
• Godkendt 

3. Budget 2018 - 2021 • Budgetoplægget offentliggøres den 17. august, og eftersen-
des til IR´s medlemmer inden mødet. Kan også findes via føl-
gende link: 
http://www.greve.dk/Politik/%C3%98konomi/Budget.aspx  

• IR´s eventuelle høringssvar til budgetoplægget skal indsendes 
senest den 30. august 

IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 3: 
• En igangværende ændring af Greve Kommunes server betød 

at der ikke var adgang til budgetoplægget forud for IR-mødet. 
Det betød samtidig, at et høringssvar ikke kunne udfærdiges 
og besluttes på mødet. 
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• I den forbindelse finder IR det problematisk at høringsfristen 
fastholdes med de udfordringer, der har været med offentlig-
gørelsen af budgetoplægget. 

• På mødet blev det besluttet, at IFS i samarbejde med for-
mandsskabet udarbejder et forslag til et høringssvar, som 
sendes til rådets medlemmer. På det baggrund fremsender IR 
et høringssvar inden deadline den 30. august. 

• Derudover blev det besluttet, at henholdsvis IR og FR udar-
bejder separate høringssvar.  

4. Idræts- og fritidspuljerne 
2018 

• Kultur- & Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 30. 
maj den nye model for en fremtidig puljestruktur.  
Jf. dagsordenen pkt. 6, KFU sag nr. 3 
I den forbindelse skal IR tage stilling til sammensætningen af 
Idrætspuljeudvalget. 

• Der afholdes informationsmøder om den nye puljestruktur i 
Karlslunde Hallerne den 13. sep., Greve Borgerhus den 27. 
sep. og Tune Hallerne den 3.okt. Alle dage med start kl.19.00  

IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 4: 
• Det blev besluttet at udskyde valg af repræsentanter til 

idrætspuljeudvalget til efter KV17 og valg af medlemmer til 
IR. 

• Indtil da træffer de to formandsskaber de nødvendige beslut-
ninger. 

5. Status og proces omkring 
facilitetsstrategien på 
idræts- og fritidsområdet 

• Facilitetsstrategien vil overordnet behandle emnerne 1) Faci-
litetsudnyttelse, 2) Vedligeholdelse og renovering af facilite-
terne samt 3) Facilitetsbehov. 

• Henover efteråret indhenter og sammenskriver Idræts- & Fri-
tidssekretariatet idéer, ønsker og behov fra diverse interes-
senter. F.eks. idræts- og fritidsforeninger, interesseorganisa-
tioner, kommercielle udbydere, institutioner, DIF m.fl., samt 
påbegynder arbejdet med statusbeskrivelser og analyser. 

• De overordnede visioner for og forslag til indsatser i strategi-
en fremstilles til politisk behandling forud for kommunevalget 
2017. Dvs. på KFU-mødet den 10. oktober. 

IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 5: 
• Orienteringen om processen blev taget til efterretning 

6. Indstillinger/beslutninger fra 
politiske udvalg 

Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link: 
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx 
 

a) Beslutninger i Kultur- & Fritidsudvalget 30.05 2017 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 30.05.2017 er:  

• Sag nr. 1 ” Udfyldelse af prioriteringsrum til budget 2018-
2021” 
I denne sag fik udvalget forelagt et prioriteringskatalog, over-
sigt over budgetudvidelser fra tidligere års budgetvedtagelser 
og investeringsoversigt til budget 2018-2021 med henblik på 
oversendelse til de videre budgetdrøftelser. Med sagen var 

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx


følgende indstillinger: 

1. at udvalget drøfter oversigt over tidligere års budgetudvidel-
ser 
KFU beslutning: Drøftet 

2. at udvalget evt. peger på yderligere områder til udfyldelse af 
prioriteringsrummet 
KFU beslutning: Ingen yderligere områder blev udpeget 

3. at prioriteringskatalog med besparelser og udvidelser over-
sendes til de videre budgetdrøftelser 
KFU beslutning: Anbefales 

4. at udvalget drøfter investeringsoversigten 
KFU beslutning: Drøftet  

Derudover anbefalede Kultur- og Fritidsudvalget, at følgende 
ønsker belyses yderligere og medtages som udvidelsesforslag 
i budgetmaterialet. 
Fra bilaget KFU Brugernes budgetønsker ønsker udvalget føl-
gende forslag yderligere belyst: 

• Hundige Boldfælled – Udvidelse af sportsplænearealet på 
Hundige Boldfælled og boldfangernet mod naturområde  

• Hundige Boldfælled – Hegn i den nordlige del af Hundige 
Boldfælled  

• GIC – Projekt med renovering af fodboldklubhus og udbyg-
ning med optimerede opholdsfaciliteter og forbedrede om-
klædningsrammer, herunder renovering af omklædningsfaci-
liteterne under Langsiden (den ”lille” løsning)  

• GIC – Nye hardcore indendørs tennisbaner samt udbedring af 
mindre mellembygning på Tennishallen  

• GIC – Udvidelse af parkeringsarealet og undersøgelse af ind-
dragelse af del af Lillevangsvej til parkering  

• GIC – Forøgelse af depotkapacitet  
• GIC – Nye mobiltribuner  
• GIC – Lysanlæg på stadion  
• Multibane i Tune  
• Karlslunde IF – Udskiftning af sportsgulv i Hal 1  

  
Herudover anbefales følgende forslag yderligere belyst: 
• Greve Svømmehal – Indgangspartiet  
• GIC – Ekstra rengøring jf. vedlagte henvendelse af 30. maj 

2017.  
Supplerende henvendelse af 30. maj 2017 om anlægsønske fra Greve 
Fodbold og driftsønske Greve Idrætscenter blev udleveret på mødet 
og vedlagt som bilag. 
 

• Sag nr. 3 ”Puljestruktur for idræts- og fritidspuljerne” 



Idrætsrådet og Fritidsrådet ønsker på baggrund af de seneste 
års erfaringer et mere enkelt, smidigt og effektivt puljesy-
stem.  
På baggrund heraf har Idræts- & Fritidssekretariatet og 
Idræts- & Fritidsunionen udarbejdet en ny model for en frem-
tidig puljestruktur med to udvalg kaldet Idrætspuljeudvalget 
og Fritidspuljeudvalget, der behandler ansøgninger omhand-
lende henholdsvis idræt og fritid. Den nye model blev forelagt 
Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. 
KFU beslutning: Godkendt 

 
• Sag nr. 4 ”Proces for udarbejdelse af helhedsplan for idræts- 

og fritidsfaciliteter” 
Det foreningsbårne Idræts- og Fritidssekretariat har i samar-
bejde med Danmarks Idræts Forbund og Center for Byråd & 
Borgerservice taget initiativ til at udarbejde en helhedsplan 
for idræts- og fritidsfaciliteter i 2019-22. I denne sag forelæg-
ges forslag til proces for udarbejdelse af helhedsplanen til 
godkendelse. Helhedsplanen skal indeholde status, analyser, 
visioner og anbefalinger til konkrete indsatser på facilitets-
området inden for idræt og fritid. Helhedsplanen er tænkt 
som ét samlet strategisk politisk og administrativ værktøj i 
forbindelse med de kommende års udvikling og prioritering af 
idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune. 
KFU beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at 
Idræts- og Fritidssekretariatet og Greve Kommune i samar-
bejde med Danmarks Idræts Forbund udarbejder forslag til en 
helhedsplan for idræts- og fritidsområdet. 

• Sag nr. 5 ”Motionsevent Olsbækken - Ansøgning om tilskud til 
afholdelse af motionsevent i 2018” 
Idræts- og Fritidsunionen søger sammen med flere lokale for-
eninger ved Greve Idrætscenter om et tilskud på 100.000 kr. 
til dækning af opstartsudgifter ved afholdelse af første udga-
ve af en motionsevent ved Olsbækken i maj 2018. Eventen 
tænkes at skulle være en årlig tradition, der på sigt kan udvik-
les til en mindre pendant til DHL-stafetten. 
KFU beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte et til-
skud på 75.000 kr. som underskudsdækning til opstartsudgif-
ter i forbindelse med motionsevent ved Olsbækken. Tilskuddet 
finansieres af de overskydende midler fra budgettet til aften-
skoleregnskab 2015, der er overført til 2017. 

• Sag nr. 7 ” Obligatoriske skole-foreningsforløb under Den Åb-
ne Skole” 
Center for Byråd & Borgerservice og Center for Dagtilbud & 
Skoler fremlægger her proceduren for de obligatoriske skole-
foreningssamarbejder under Den Åbne Skole for skoleåret 
2017/2018 til Børne- og Ungeudvalgets godkendelse. Den nye 



procedure er en tilpasning af indeværende års ordning under 
hensyntagen til pointer i den gennemførte evaluering, der 
blev forelagt til orientering for Børne- og Ungeudvalget og 
Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2017. 
Med afsæt i erfaringerne fra indeværende skoleår og forsk-
ning på området foreslås følgende procedure: 

- Foreningerne kan fremkomme med forløb frem til 20. august 
- Skolerne kan booke frem til 31. august 
- Forløbene afvikles tidligst fra 15. september 
- Forløb for 1. klasserne afvikles tidligst fra uge 43 
- Der gives mulighed for forløb op til 8 timer 
- Ordningen udvides til også at omfatte 5. årgang 

KFU beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning 
 

• Sag nr. 8 ” Evaluering af Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde 
2014 – 2017” 
I forbindelse med Fælles Retning og arbejdet med Byrådets 
anbefalinger til det kommende Byråd evalueres arbejdet i de 
politiske udvalg. I denne sag forelægges en samlet evaluering 
af udvalgets væsentligste opnåede indsatser og resultater i 
udvalgsperioden, sammen med resultatet af den mundtlige 
evaluering af arbejdsformen i udvalget, gennemført på udval-
gets møde i maj 2017. Den samlede evalueringsrapport blev 
vedlagt som bilag til udvalgets godkendelse. 
I udvalgsperioden 2014-2017 er der arbejdet særligt med føl-
gende indsatsområder på idræts- og fritidsområdet: 

- Fysiske rammer 
- Foreninger  

KFU beslutning: Godkendt 
 

• Sag nr. 13 ”Meddelelser fra administrationen 2017” 
i. Fordeling af midler til Den Gode Idé 

Administrationen oplyste, at nogle af de udleverede mid-
ler fra puljen til Den Gode Idé er kommet retur, da de 
projekter, pengene var tiltænkt, ikke vil blive igangsat. 
Administrationen orienterede om, hvordan pengene ud-
møntes. 

 
ii. Fitness for alle 

På udvalgets møde den 9. maj 2017 orienterede admini-
strationen om initiativet under punkt 6. Meddelelser fra 
administrationen og om, at Tune IF er meget interesseret 
i at blive forsøgsprojekt. 
Administrationen har holdt møde med Tune IF, og Tune 
IF sender i samarbejde med Greve Kommune ansøgning 
om at blive ét af de tre forsøgsprojekter. Det er planen at 
ombygge lokalerne i Center for bedre livsstil således, at 
der også kan blive plads til Fitness for alle. 

KFU beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning 



 
b) Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget 15.08 2017 

Af særlig interesse til KFU-mødet den 15.08.2017 er: 
• Sag nr. 2 ” Anlægsregnskab for petanquehus og tennishal i 

Karlslunde” 
Opførelse af petanquehus og tennishal i Karlslunde er afslut-
tet, og Center for Teknik & Miljø aflægger regnskab til Byrå-
dets godkendelse. 

 
• Sag nr. 4 ”Ansøgninger fra Greve Tennis og Greve Bordtennis 

om partnerskabsaftaler”  
Greve Tennisklub og Greve Bordtennisklub søger om partner-
skabsaftale med Greve Kommune for 2017 og 2018. 

• Sag nr. 7 ”Evaluering af introduktionsordning til foreningslivet 
for flygtninge” 
Siden foråret 2016 har Kultur- og Fritidsudvalget afprøvet en 
introduktionsordning til foreningslivet for flygtninge. Formå-
let er at fremme deltagelsen i foreningslivet for at drage nyt-
te af de gavnlige fællesskaber for integrationsproces og i sid-
ste ende arbejdsparathed. I denne sag evalueres ordningen 
efter et års prøveperiode med henblik på drøftelse og stilling-
tagen til det fremadrettede forløb. 

• Sag nr. 8 ”Greve Svømmehal - Fremtiden for fritidsbrugere af 
Tjørnelyskolens svømmebassin” 
Som følge af, at Tjørnelyskolen, og dermed Tjørnelyskolens 
svømmebassin, lukker med udgangen af indeværende skoleår 
har administrationen, i samarbejde med Greve Svømmehal, 
fundet plads til Tjørnelyskolens fritidsbrugere i Greve Svøm-
mehal. Som følge heraf anbefales det, at Brugerrådet i Greve 
Svømmehal udvides med en repræsentant for dagfritidsbru-
gerne. 

IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 6: 
• Orienteringen blev taget til efterretning 
• Der var dog spørgsmål til status for sag nr. 1 fra KFU-mødet 

den 30/5 vedr. ekstra rengøring i GIC. 
Meddelelser og orientering 

7. Orienteringspunkter: Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS) 
a) Hvad sker der i IFS? (v/PJL) 
- Greve Idrætsakademi. IR ønsker Idrætsakademiet vedtægter 
- Åbenskole Portalen 
- Ny Puljeansøgningsrunde 
- Partnerskabsaftale 
- Statusopgørelse for IFS arbejdsopgaver opdateres kvartalsvis 
b) Forslag om planlægning af en temaaften om E-sport med in-

spirationsoplæg. F.eks. foreningserfaringer fra Sørbymagle E-
sport, Ny forskning på området fra SDU, Fysisk organisering af 



E-sports tilbud i Grøndalscentret m.fl. 
c) Regionalt inspirationsmøde for Idrætsråd i Region Sjælland. 

Afholdes i Greve Idrætscenter lørdag den 4. november fra 
kl.10-16. 

d) Peter Roslev genindtræder i IR i stedet for Lars Pedersen 
IR´s beslutning den 28.08.2017, punkt 7: 

• Vedr. pkt. b) blev det besluttet, at IFS skal arbejde videre med 
planlægning af en temaaften om E-sport. 
I den forbindelse blev drøftet:  

- Karlslunde IF´s tanker om oprettelse af E-sports tilbud, men 
er særligt udfordret omkring faciliteter 

- Muligheder for at indhente inspiration, bl.a. via Connect-
Sport 

- E-sport som en mulighed for et foreningstilbud for bl.a. børn 
og unge med handicap. 

• IR har på et tidligere møde udtrykt positiv interesse for E-
sport. 

8. Rapportering fra udvalg 
m.v.: 

Lokalefordelingsudvalget: 
• Forsinkelser ved byggeriet af de nye idrætsfaciliteter ved 

Greve Gymnasium, giver udfordringer for foreningerne. Mid-
lertidige løsninger synes dog ved at være på plads.  

Idrætspuljeudvalget: (Ny fælles betegnelse) 
• Status på de senere års puljefordelinger. 
• Udsendelse ift. evaluering af 2017-puljefordelingen er netop 

sat i gang. Dette sker via stikprøver. 
• Drøftelse af alm. drift ift. de fremtidige ansøgninger. Hvordan 

definerer og vejleder man fremadrettet ift. hvad der er alm. 
drift? 

Facilitetsområdet: 
• Første workshop for udvikling af Olsbækken Friluftsland tirs-

dag den 29. august 
9. Kommende møder:  

Aktiviteter i 2017 Dato Kl. Afbud 
IR i oktober i Tune Hallerne 05.10 17.45 Peter Roslev 
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 Golfklub 06.12 17.45  
10. Eventuelt • Intet under eventuelt 
11. 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. 18.15 

 Foreløbig dagsorden den 5. oktober 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Revision af Idrætsrådets Kommissorium og Forretningsorden 
3. Dato for næste møde 
 


