Referat
Emne:
Dato, tid og sted:

Idrætsrådsmøde
1. maj 2018

Indkaldt:

Knud Høyer
Jørgen Nielsen
Peter Roslev
Johnny Fussing
Pauli Christensen
Brian Hemmingsen
Jeanette Strøm
Ronni Nielsen
Olaf Stolborg
Hans Barlach
Anne Marie Lyduch, KFU
John T. Olsen, KFU
Jan Funk Nielsen, GK
Morten Wagner Reynhard, IFS
Peter Jul Lange, IFS
Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Johnny Fussing, Pauli Christensen, Brian
Hemmingsen, Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, Olaf Stolborg, Anne Marie Lyduch, Jan
Funk Nielsen, Morten Wagner Reynhard, og Peter Jul Lange
Hans Barlach og John T. Olsen
knudhoeyer@gmail.com; greveif@gmail.com; sek@karlslunde-if.dk;
naestformand@karlslundefodbold.dk; pauli@tune-if.dk; brian070168@gmail.com;
jst@outlook.dk; ronni.senior@hotmail.com; advstolborg@os.dk; habar@outlook.dk;
jto@greve.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk; jess@greve.dk; sorenpirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk; jfn@greve.dk

Deltagere:
Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.
2.

17.45 – 20.30
(Starter kl.17.45 med
spisning)

Karlslunde Hallerne, Lille sal

Peter Jul Lange

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen
Principiel beslutning om gyldigt
mandat i Idrætsrådet

Beslutningsreferat
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 1:
• Godkendt
• I forbindelse med at Idrætsrådsmedlem Ronni Nielsen
er udtrådt af Greve Håndbolds bestyrelse og i stedet
for har meddelt sit medlemskab af Greve Floorball skal
IR tage stilling til, hvorledes repræsentation og mandat
fortsat er at betragte som gyldigt.
I Valgproceduren står:
• Valgbar til de 4 pladser i Idrætsrådet er personer, der
repræsenterer godkendte idrætsforeninger, der kan
opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven og som ikke er medlem af Greve Idrætsforening,
Karlslunde Idrætsforening eller Tune Idrætsforening.
• Opstilling til valg forudsætter, at bestyrelsen fra den

3.

Procedure for revision af Idrætsrådets kommissorium Forretningsorden og valgprocedure

4.

Drøftelse og høringssvar til retningslinjer under Folkeoplysningsloven

idrætsforening, som kandidaten repræsenterer, har
godkendt kandidaten.
• IR skal desuden drøfte i hvilke situationer suppleanter
træder ind i rådet.
Ved valget den 13. februar blev i nævnte rækkefølge
Ole Lemvigh, Michael Stoltenberg og Ken Thomsen
valgt som suppleanter.
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 2:
• Greve Håndbold har den 24. april fremsendt bekræftelse for, at Ronni Nielsen repræsenterer klubben.
• Kommissoriet giver ikke hjemmel for, at et medlem
skal udtræde af Idrætsrådet i tilfælde, hvor vedkommende ikke længere er tilknyttet den forening, der har
opstillet medlemmet.
• Skal beskrives ifm. revision af IR´s kommissorium
• I henhold til beslutning på KFU-mødet den 7. februar
skal det nye Idrætsråd efter valget den 13. februar
komme med oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget omhandlende kommissorium, forretningsorden, valgprocedure og øvrige afledte konsekvenser ved ændringer
af ovenstående.
• Den nedsatte arbejdsgruppe for revision af Idrætsrådets kommissorium redegør for de foreløbige tanker
og arbejde. Som bilag er vedlagt en skitse for organiseringen.
• IR skal tage stilling til oplæg omkring den fremtidige
organisering og arbejdsform for rådet.
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 3:
• Generel opbakning til den præsenterede modellen for
ny konstruktion af Idrætsrådet, dets arbejdsform og
udspil til kompetencefordeling. Modellen synes at
fremme mulighederne for at udvikle idrætsområdet i
Greve Kommune.
• Men hvordan finder vi IR-medlemmer og stående udvalgsmedlemmer? Drøftelse af eventuel politisk udpegning ift. habilitetsspørgsmål.
• Arbejdsgruppen fik mandat til at arbejde videre med
den foreslået model, og ønsker statusopdatering ifm.
rådsmødet den 11. juni.
• Godkendelse i KFU kan udskydes til efter den 15. aug.,
såfremt dette sikrer et mere gennemarbejdet forslag
• KFU har behandlet administrationens oplæg, som blev
drøftet til temamødet vedr. opstramning af Folkeoplysningsloven, den 12. april. Input fra temamødet bliver indarbejdet til videre drøftelse i Idrætsrådet og høringssvar indarbejdes til endelig godkendelse i KFU og
Byrådet.
• IR skal tage stilling til oplægget omkring ”Forslag til
retningslinjer for Greve Kommune, som sendes i høring

5.

Fælles budgetdialogmøde den
14. maj

i Idrætsrådet og Fritidsrådet” siderne 3-5, som følger
med dagsordenen.
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 4:
Idrætsrådets tilsluttede sig Fritidsrådets behandling af de nye
retningslinjer. Dog med følgende tilføjelser:
• §29 stk. 3 - Digital skabelon for tilskudsregnskaber skal
udarbejdes nu
• §35a - En gang årligt – i foråret – offentliggøres en
oversigtsliste, som viser hvilke foreninger i Greve
Kommune, der modtager mindst ét af følgende tilskud: Medlemstilskud, lokaletilskud, undervisningstilskud og/eller låner kommunale lokaler/arealer.
• §35a stk. 2 - Sager, der behandles i Fritidsrådet og
Idrætsrådet samt på politisk niveau offentliggøres i referater på greve.dk og/eller ifs-greve.dk.
• §33 stk. 5 - Idrætsrådet anbefaler ikke en model som
den i Glostrup Kommune med opstartsmøder og kontrol af foreninger efter deres 1. år. Bør begrænses til
tilsyn af foreninger hvor der er mistanke om mistænkelig adfærd.
• I samarbejde med rådsformændene fremsendes et høringssvar til behandling på KFU-mødet den 30. maj.
• Greve Kommune skal i 2019 skabe et råderum på 80
millioner kroner. Et beløb, der stiger yderligere i overslagsårene. I den proces er der brug for en kvalificeret
prioritering, der ser på tværs af budgetområder og tager udgangspunkt i de vigtigste strategiske målsætninger.
• Alle høringsberettigede råd og udvalg inviteres til et
samlet dialogmøde den 14. maj. Udgangspunktet for
mødet er udfordringen med at skabe et prioriteringsrum på 80 millioner kroner. På mødet arbejder høringsparterne i grupper på tværs af interesseområde.
• I dialogen med høringsparterne lægges vægt på dilemmaet i besparelsesudfordringen:
o Hvad bør løses på bekostning af andre opgaver,
og er der opgaver, der i den forbindelse kan
løses af andre.
o Er der opgaver de som borgere selv kunne se sig
selv bidrage til at løfte?
• Det vil endvidere ved hver stand være muligt at komme med helt nye forslag til løsninger.
• IR skal drøfte hvilke holdninger og synspunkter som
skal indgå i gruppedrøftelserne.
• Status for et opfølgende møde med KFU er ikke endeligt fastlagt.
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 5:
Hvordan skal IR forholde sig ift. modellen for dialogmødet den
14. maj på Greve Gymnasium?

Formålet med dialogmødet er bl.a. at få input til indsatser på idrætsområdet ift. de politisk udvalgte prioriteringsområder, som relaterer sig til borgerne i forskellige livsfaser.
• IR udtrykte utilfredshed med ikke at kende til indhold
og formål med (budget)dialogmødet. Og der var bred
enighed om at anbefale mødet aflyst.
• AML fremlægger IR´s ønske om et separat budgetdialogmøde med KFU i forsommeren
• Facilitetsstrategien 2019 – 2022 skal fungere som en
langsigtet og strategisk plan for udviklinger og prioriteringer på facilitetsområdet inden for idræt og fritid i
Greve Kommune.
• Arbejdet med strategien er godt i gang, men god og
konstruktiv dialog med Greve Kommunes Teknik &
Miljø-afd. taler for udskydelse af deadline for strategien til midt på efteråret. Det er vurderingen, at en revision af tidsplanen vil sikre strategien større kvalitet, da
kvantitativt og kvalitativt materiale ifm. T&M´s portefølje 3 og 4-arbejde herved kan indgå.
Forslag til en revideret tidsplan:
o 1. maj Idrætsrådsmøde – Status for Facilitetsstrategien, tidsplan og forslag til indsatser der
kan indgå i budgetprocessen for 2019
o 30. maj - KFU orientering om den videre proces
o Medio juni – Arbejdsgruppemøde
o Eftersommer-efterår - Samarbejde med T&M
ifm. portefølje 4 – Hvilke faciliteter? Udnyttelse?
o Primo okt. – Arbejdsgruppemøde indstilling af
færdig strategi
o Ultimo okt.-primo nov. - Færdig strategi til godkendelse i IR og FR
o 21.-22. nov. - Færdig strategi til godkendelse i
KFU, SBU, BTMU, flere?
o 17. dec. - Færdig strategi til godkendelse af Byrådet
• Facilitetsstrategien skal være fungerende fra 1. januar
2019, og således er det indstillingen, at nedenstående
målsætning og indsats skal indgå i budgetprocessen
for 2019.
o Målsætning: At kommunen har gode standarder
for renoverings- og vedligeholdelsesniveauet
af faciliteterne
o Indsats: At der i henhold til anbefalinger i Rambøll-rapporten fra 2015 afsættes yderligere
midler til genopretning og vedligeholdelse af
idræts- og fritidsfaciliteterne.
o Beløb: 4 mio. kr. årligt., jf. Rambøll rapporten
•

6.

Facilitetsstrategien 2019-22

IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 6:
• IR godkendte den reviderede tidsplan, samt indstillingen, at der i budgetprocessen for 2019 og overslagsårene afsættes 4 mio. kr. årligt til renovering og vedligeholdelse idrætsfaciliteter.
Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=
2018
7.
Indstillinger/
• Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 02.05 2018
beslutninger fra politiske udvalg
Det har ved udsendelse af dagsorden ikke været muligt at få
uddybet alle nedenstående punkter med særlig interesse ved
KFU-mødet den 02.05.2018: (følg link ovenfor)
• Puljen "Den gode idé" - Evaluering og fremtidig beslutningskompetence
• Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet - Udpege prismodtagere
Kultur- & Fritidsudvalget fungerer som dommerkomité
ift. hvilke kandidater, der skal vinde de forskellige priser i forbindelse med Greve Awards 2018. Af de ca. 130
indstillinger har Idræts- & Fritidssekretariatet (IFS) i
samarbejde med IFU´s bestyrelse udpeget 3 nominerede kandidater for hver priskategori. På baggrund af
disse nomineringer skal Kultur- & Fritidsudvalget udvælge én vinder for hver af de 6 hovedpriser.
• Budgetopfølgning 1 2018
Budgetopfølgningen skal sikre, at Byrådet har overblik
over kommunens økonomi og tager de nødvendige beslutninger for at budgettet overholdes i indeværende
år. Fagudvalgene skal tage ansvar for, at økonomien
er i balance på udvalgets område. Med sagen præsenteres udvalget for den samlede budgetopfølgning for
kommunen og har lejlighed til at drøfte emner på eget
område.
• Fortsat drøftelse af tilsyn med forening - ønske fra
IBUU
Adm. Har været på tilsyn hos en forening, der er tilknyttet Fritidsrådet. IBUU har en række spørgsmål til
sagen, som adm. Har svaret på. Tilsynet har ikke givet
anledning restriktioner.
• Fordeling af puljemidler - Ændret kompetence
KFU har stillet spørgsmål ved, om retningslinjerne
vedr. puljerne stemmer overens med rådenes kommissorier. Der lægges op til at IR får tilpasset sig kommissorie, som godkendes i august.
• Særarrangementer på GIC
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 7:
• Behandling af sagerne om ”Den gode idé” og særarrangementer på GIC indgår ikke alligevel.
• IR tilslutter sig indstillingen, at IR ændrer kommissori-

et, således rådet har kompetencer i lighed med FR ift.
puljefordelingen.
• Øvrige punkter blev taget til efterretning
Meddelelser og orientering
8.
Orienteringspunkter
Idræts- & FritidsUnionen (IFU) of Sekretariatet (IFS)
a) Greve Awards den 23. maj
Greve Stafetten 24. maj
Sommerferieaktiviteter
Greve Sommerfestival den 9. juni
Ansættelse af ny medarbejder i IFS
Skole-/Foreningssamarbejde via foreningsportalen
Status for opgaver varetaget i regi af IFS (2. kvartal
2018) – følger med dagsordenen
b) Temaaften om EU´s persondataforordning den 3. maj
c) Samarbejde med foreninger ved stranden + ansøgning
til Nordea Fondens Kyst-pulje
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 8:
• Orienteringen blev taget til efterretning
9.
Rapportering fra udvalg m.v.
Lokalefordelingsudvalget
• Udfordring omkring habilitetsreglerne ifm. behandling
af særarrangementer. Har bevirket, at idrættens repræsentanter ikke har kunne indgå i behandlingen.
• Igangværende samarbejde mellem GIC, Tune og Karlslunde Hallerne omkring planlægning særarrangementer
Idrætspuljeudvalget
• Bevillings- og afslagsbreve blev udsendt den 28. marts
• Greve Kommune er i gang med udbetaling af tilskud
fra Idrætspuljen
• Evaluering af den nye puljestruktur i eftersommeren
• Drøftelse af tilskud til leder-/lærerkurser
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi
• Jf. pkt. 6
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 9:
• Orienteringerne fra udvalgene blev taget til efterretning
10.
Kommende møder:
• Mødedatoer for første halvår 2018 fremgår af nedenstående skema.
• IR skal tage stilling til mødeforslag for 2. halvår af
2018. Forslag til datoer er valgt ift. forstående KFUmøder.
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 10:
• Fællesmøde den 20. aug. godkendt. IR-møde ifm. fællesmødet i stedet for et møde den 6. sep.
• IR-møder den 1. okt. og 14. nov. godkendt
• Mødestart rykkes til kl.17.00
Aktiviteter i 2018
Dato
Kl.
Afbud
Fælles Budgetdialogmøde på Gymnasiet
14. maj
Kl. 19:00-21:00

IR i juni
IR/FR Fællesmøde i august
IR i oktober
IR i november
11.
Eventuelt
12.
Godkendelse af
Referat
Mødet hævet kl. 21.00

11. juni
Kl. 17:00
20. aug.
Kl. 17:00
Peter Roslev
1.okt.
Kl. 17:00
14. nov.
Kl. 17:00
• Intet under eventuelt
• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater godkendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde.
IR´s beslutning den 01.05.2018, punkt 12:
• Referatet godkendt

Foreløbige punkter på Idrætsrådsmødet 11. juni
1. Godkendelse af dagsordenen
•
2. Status på IR´s kommissorium m.v.
•
3.
•
4.
•
5. Indstillinger/beslutninger fra politi•
ske udvalg
6. Orienteringspunkter
•
7. Rapportering fra udvalg m.v.
Lokalefordelingsudvalget
Idrætspuljeudvalget
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi
8. Kommende møder
•
9. Eventuelt
•
10. Godkendelse af referat
•

