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Deltagere:
Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.
2.

17.10 – 18.30

Greve Borgerhus – mødelokalet
ved Frivilligcentret

Peter Jul Lange

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen
Procedure for revision af
Idrætsrådets kommissorium
Forretningsorden og valgprocedure

Beslutningsreferat
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 1:
• Godkendt
• 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.
• Det er indstillingen, at rådet drøfter en procedure herfor med henblik på oplæg til behandling på KFU-mødet
den 30. maj
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 2:
• Knud Høyer fremlagde på mødet et forslag til en procedure. Forslaget blev godkendt og indbefatter, at:
- Der udarbejdes færdigt oplæg til behandling på KFU-

mødet den 15. august 2018
- Oplægget skal indeholde revision af IR´s kommissorium, forretningsorden, valgprocedure og afledte konsekvenser heraf.
- IR nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Knud
Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Olaf Stolborg og
Ronni Nielsen med Peter Jul Lange (PJL) som sekretær.
- PJL koordinerer gruppens arbejde med Fritidsrådets
sekretær vedr. konsekvensrettelser af de to nuværende kommissorier og forretningsorden.
- Arbejdsgruppen udsender en status sammen med
dagsordenen til de kommende IR-møder
•
3.

Hædringsarrangement af idræt
og fritid den 23. maj

4.

Prospekt for Olsbæk Kilen

Første arbejdsgruppemøde den 4. april fra kl. 17.30

På vegne af Greve Kommune planlægger IFS et nyt
hædringsarrangement til afholdelse onsdag den 23.
maj 2018 i Portalen. Det nye hædringsarrangement
skal favne anerkendelse af både idræts- og fritidslivet i
kommunen. Dette bl.a. gennem uddeling af 6 hovedpriser. For idrætslivet gælder det Årets Idrætsforening,
Årets Idrætsleder, Årets Træner og Årets Idrætspræstation. Derudover vil der være en anerkendelse af ekstraordinære præstationer.
• Kriterier for priserne følger med dagsordenen.
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 3:
• Rådet ønskede tilføjet vægt på frivillighed ifm. hædring
af idræts- og fritidsledere.
• Kriterierne med supplering af Årets Træner blev godkendt
• Gennem en proces med bred brugerinddragelse og i
samarbejde med arkitektfirmaet Møller & Grønborg, er
udarbejdet et prospekt for udviklingspotentialer for
”Olsbæk Kilen”. Det er visionen, at Olsbæk Kilen i fremtiden skal udvikle sig til at blive byens grønne rygrad en rekreativ "nær naturpark" i Greve-Hundige. Prospektet skal fungere som en helhedsplan for området
med udgangspunkt i områdets potentialer. Samtidig
skal prospektet på længere sigt danne grundlag for, at
primært nuværende og potentielle brugere kan få større fonde interesseret i at bidrage til finansieringen af
en videre udvikling af ”Olsbæk Kilen”.
• På baggrund af prospektet foreslås en proces, hvor
man arbejder videre med at inddrage f.eks. naboer,
nuværende og potentielle brugere i udviklingen af områdets temaer og specifikke faciliteter.
• Prospektet præsenterer 4 hovedgreb:
1. STYRKET NATUR - KARAKTERFULDE LANDSKABSRUM
Den vilde nær natur og de grønne oplevelser styrkes
•

ved at værne om karakteren af de stærke landskabsrum og lade nye stærke landskabsrum gro frem.
2. OPLEVELSESRIGE SAMLINGSSTEDER - OPLEVELSES- OG
AKTIVITETSTATIONER
Alle interessenternes aktivitetsønsker syntetiseres i 7
oplevelsesstationer, som knytter sig til landskabets rum
og skaber spændende oplevelser og danner ramme om
frilufts-, idræts- og læringsaktiviteter i naturen.
3. BEVÆGELSESSTIEN - EN SAMLENDE BEVÆGELSESSTI
De eksisterende stier sammenbindes, gøres aktive og
skaber en række oplevelsesloops og sjove genveje mellem Greve og Hundige.
4. INVITERENDE INDGANGE - MARKANTE INDGANGSPORTALER
Adgangen til området synliggøres via 'portaler' til området som også bliver 'starthuller' for at komme afsted
ud og bruge naturen.
• Prospektet følger med dagsordenen
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 4:
• Prospektet blev taget til efterretning. Rådet afventer
derudover KFU beslutning den 21. marts
Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=
2018
5.
Indstillinger/
a) Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 21.03 2018
beslutninger fra politiske udvalg Af særlig interesse fra KFU-mødet den 21.03.2018 er:
• Oplæg til retningslinjer for tilsyn af folkeoplysende foreninger iht. lovrevisionen
• Hædringsarrangement af idræts- og fritidslivet
• Prospekt for Olsbæk Kilen
• Meddelelser fra formanden – herunder udbetaling af
puljemidler med forhåndstilsagn
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 5:
• Orienteringen blev taget til efterretning
Meddelelser og orientering
6.
Orienteringspunkter
Idræts- & FritidsUnionen (IFU) of Sekretariatet (IFS)
a) Behandling af ansøgninger til Fritidspuljen
IFU Repræsentantskabsmøde den 15. marts
Hædringsarrangement af idræts- og fritidslivet den 23.
maj
Greve Stafetten 24. maj
Sommerferieaktiviteter
Greve Sommerfestival den 9. juni
Ansættelse af ny medarbejder i IFS
b) Temaaften og Folkeoplysningsloven og lovrevisionen
den 12. april
c) Temaaften om EU´s persondataforordning den 3. maj
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 6:

Vedr. Greve Stafetten skal markedsføring rettes mod
skoler og øvrige institutioner
• Orienteringen blev taget til efterretning
7.
Rapportering fra udvalg m.v.
Lokalefordelingsudvalget
• Afventer dato ift. et konstituerende møde
Idrætspuljeudvalget
• Idrætspuljeudvalgsmøder den 8. og 15. marts hvor ca.
900.000 kr. fordeles på 80 ansøgninger
• Puljeudvalget har tilmed drøftet principielle forhold
omkring ansøgninger til Idrætspuljen, hvilket har indgået i behandlingen af ansøgningerne i 2018, og fremadrettet skal indgå i en revision af puljekriterierne
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi
• Tidsplanen er presset, men målsætningen er præsentation af et udkast på Idrætsrådets maj-møde.
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 7:
• Revision af kriterier for idræts- og fritidspuljerne snarest muligt efter behandlingen af 2018-ansøgningerne.
8.
Kommende møder:
• Mødedatoer for første halvår 2018 skal revideres ift. at
sikre politisk repræsentation ved møderne. Vedr. mødedatoerne omkring ultimo april og ultimo maj.
• Iht. den politiske mødekalender afholdes KFU-møder
den 2. og 30. maj 2018
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 8:
• Mødet den 25. april rykkes til tirsdag den 1. maj
• Mødet den 28. maj fremrykkes til 9. maj
• Nyt møde planlægges til afholdelse den 11. juni
Aktiviteter i 2018
Dato
Kl.
Afbud
IR i maj
1.maj
Kl. 17:45
Budgetdialogmøde med KFU og efterfølgende IR-møde
9. maj
Kl. 16:00
IR i juni
11. juni
Kl. 17:45
9.
Eventuelt
• Intet under eventuelt
10.
Godkendelse af
• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater godreferat
kendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde.
IR´s beslutning den 15.03.2018, punkt 10:
• Referatet blev godkendt
•

Mødet hævet kl. 18:30
Foreløbige punkter på Idrætsrådsmødet 1. maj
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Status på revision af IR´s kommissorium m.v.
3.
4.
5. Indstillinger/beslutninger fra politiske udvalg
6. Orienteringspunkter

•
•
•
•
•
•

7.

Rapportering fra udvalg m.v.

8. Kommende møder
9. Eventuelt
10. Godkendelse af referat

Lokalefordelingsudvalget
Idrætspuljeudvalget
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi
•
•
•

