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1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen

2.

IR/FR reorganisering

Beslutningsreferat
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 1:
• Tilføjelse til pkt. 6 med invitation til regionalt inspirationsmøde for Idrætsråd i Region Sjælland
• Tilføjelse under pkt. 9 med ansøgning til KFU om dispensation for retningslinjer for tildeling af lokaler og
udendørs anlæg i Greve Kommune.
• Dagsordenen godkendt
• I dag sker interessevaretagelsen på idræts- og fritidsområdet i Idrætsrådet, Fritidsrådet samt via Idræts- &
Fritidsunionen. Denne organisering synes at skabe for
meget dobbeltkonfekt, hvoraf særligt rådsmøderne i
højere og højere grad tager form som orienteringsmøder uden videre udvikling af områderne, hvilket
kan være demotiverende for rådsmedlemmerne. Ligeledes er det vurderingen, at denne organisering
lægger beslag på unødig mange ressourcer og tid
blandt rådsmedlemmerne.
• På den baggrund er startet et arbejde med henblik på
en reorganisering af idræts- og fritidsområdet. Af de
foreløbige tanker omkring reorganiseringen er det
målene:

3.

Facilitetsstrategien 2019-22

1. At Idrætsrådet og Fritidsrådet nedlægges og
samles i en ny konstruktion af Idræts- & Fritidsunionens bestyrelse
2. At Idræts- & Fritidsunionens bestyrelse skal varetage de lovpligtige opgaver i henhold til
Folkeoplysningsloven §35, være ansvarlig
samarbejdspartner i samarbejdsaftalen med
Greve Kommune, samt lede og drive Idrætsog Fritidssekretariatet
3. At der nedsættes fagudvalg med beslutningskompetence til varetagelse af øvrige opgaver.
Eksempelvis lokalefordelingsudvalg, Fritidspuljeudvalg og Facilitetsudvalg. Derudover er
det også tanken, at udvikling på f.eks. spejder- eller aftenskoleområdet skal ske i BUS og
aftenskolernes fællesmøder.
• Tanker omkring reorganisering er på sit indledende
stadie. Medlemmer af IR-kommissorieudvalget vil på
mødet redegøre for proces og foreløbige overvejelser. På baggrund heraf skal Idrætsrådet drøfte mulige
modeller præsenteret i det medfølgende bilag.
• Derudover er det indstilling, at IRkommissorieudvalget erstattes af en arbejdsgruppe,
som arbejder på en samlet reorganisering af idrætsog fritidsområdet
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 2:
• Der var opbakning i IR til nedsættelse af flere stående
faggrupper/-udvalg med personer med viden og interesse for specifikke arbejdsopgaver.
• Det er formålet med Facilitetsstrategien 2019 – 2022,
at den skal fungere som ét samlet strategisk politisk
og administrativ værktøj i forbindelse med de kommende års udvikling og prioriteringer af idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune.
• I løbet af det seneste års tid er facilitetsstrategien udarbejdet gennem en længere brugerdrevet proces for
herved at indsamle viden, behov og idéer fra brugerne af idræts- og fritidsfaciliteterne. Denne brugerdrevet proces har bl.a. indeholdt afholdelse af fire større
og åbne workshops i Tune og Karlslunde Hallerne,
Greve Idræts Center samt ved Greve Marina. Derudover har der været afholdt separate møder med foreninger, de lokale aftenskoler samt spejderne via
BUS.
• På baggrund heraf er udviklet en række målsætninger
og handlinger, som udvikles i tråd med Greve Kommunes ejendomsstrategi, kommende planstrategi
samt politikker på området.
• Med afsæt i Greve Kommunes målsætning om bedst

4.

Ændring af IR´s kommissorium
således Idrætspuljeudvalget får
bemyndigelse til bevilling af puljemidlerne

5.

Høringssvar til Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og
vintertjeneste 2019,
Greve Kommune

mulig udnyttelse af den eksisterende facilitetsmasse,
indledes facilitetsstrategien med fokus på indsatser,
der relaterer sig til facilitetsudnyttelse af eksisterende
såvel som nyt idræts- og fritidsbyggeri. Herefter rettes linsen på den helt store udfordring omkring renovering og vedligeholdelse af faciliteterne. Endelig vil
strategien sætte lys på facilitetsbehov samt synlighed
og formidling af faciliteterne i Greve Kommune.
• Det er indstillingen, at Idrætsrådet tager stilling til,
hvorvidt Facilitetsstrategien kan godkendes til politisk
behandling i de respektive fagudvalg i november, og
sidenhen i Byrådet i december. Herved kan målsætninger og handlinger i Facilitetsstrategien være gældende pr. 1. januar 2019.
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 3:
• IR godkendte Facilitetsstrategien, og indstiller til videre politisk behandling i fagudvalg og Byrådet.
• Den nye model for fordeling af puljemidler blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2017.
• Kommissorierne for Idrætsrådet og Fritidsrådet er efterfølgende blevet rettet til og godkendt i Byrådet
den 30. oktober 2017. Heraf fremgår:
o Fritidsrådet bemyndigelse
I Fritidsrådets kommissorie står, at Fritidspuljeudvalget med 7 medlemmer fra Fritidsrådet er bemyndiget
til at fordele midler fra Fritidspuljen.
o Idrætsrådets bemyndigelse
I Idrætsrådets kommissorie står, at Idrætsrådet i
samarbejde med Fritidsrådet har indstillingsret til Kultur- og Fritidsudvalget i retningslinjer for udbetaling,
administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler mv.
• Der er således forskel på bemyndigelsen i hhv. Fritidsrådet og Idrætsrådet i forhold til puljefordelingen.
• Det er indstillingen, at Idrætsrådet godkender en ændring af kommissoriet, som i lighed med Fritidsrådets
kommissorium giver bemyndigelse til at fordele midler i Idrætspuljen
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 4:
• IR godkendte en revision af kommissoriet, som giver
bemyndigelse til at fordele midlerne i idrætspuljen.
• Greve Idræts Forening, GIFCs brugerudvalg, Tune
Idræts Forening og Karlslunde Idræts Forening har
udarbejdet et høringssvar. Idrætsrådet har fremsendt
høringssvaret til Vej og Landskab, Center for Teknik
og Miljø.
• Høringssvaret følger med dagsordenen.
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 5:
• IR godkendte høringssvaret.

•
•
6.

Invitation til idrætsrådskonference den 11.- 12. januar 2019

•
•
•

•
•

Møde mellem ovennævnte parter den 6. november.
IR besluttede, at der skal udarbejdes en mere specifik
udbudsliste ift. de forskellige opgaver.
DIF afholder i stedet for de årlige regionale valg- og
netværksmøder i 2019 en national idrætskonference
for alle idrætsråd.
Idrætsrådskonference holdes på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg fredag den 11. januar kl. 17 til lørdag
den 12. januar kl. 16 2019.
På konferencen vil der være oplæg af eksperter om
ekstrem foreningsudvikling, digital kommunikation i
foreningslivet, udvikling af naturen som fysisk ramme
for idræt og meget andet. Vigtigst for konferencen er
det, at dagen bliver et laboratorium, hvor alle får mulighed for at høre og fortælle konkrete erfaringer, så
vi alle går hjem med ideer, der kan iværksættes.
Hvert idrætsråd kan kvit og frit stille med to personer,
der får betalt konferencen.
Idrætsrådet skal beslutte om og i så fald hvem, der
deltager ved konferencen.

•

Traditionen tro afholdes regionsmøde for Idrætsråd i
Region Sjælland. Dette foregår søndag, den 25. november 2018 med start kl. 10.00. Mødet afholdes på
Slagelse Sportscollege, "Bagpå Slagelse Stadion".
Forventet afslutning senest kl. 15.30!
• Idrætsrådet skal beslutte om og i så fald hvem, der
deltager ved regionsmødet.
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 6:
• Ronni deltager på vegne af IR ved DIF´s idrætsrådskonference.
• Knud og Ronni deltager på vegne af IR ved det regionale idrætsrådsmøde.
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 10.10 2018
beslutninger fra politiske udvalg
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 10.10.2018 er:
• Pkt. 3: Ny Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitik - Revideret
procesplan
Lukket sag.
KFU beslutning:
Lukket sag.
•

Pkt. 5: Huskeliste og orientering fra administrationen
2018
Administrationen har følgende til orientering:
o Orientering om tidsplan for ”Hullet”.

o Idræts- og FritidsSekretariatet – status på
igangværende tiltag
KFU beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.

8.

9.

Sager på Byrådsmødet 08.10 2018
Af særlig interesse på Byrådsmødet den 08.10.2018 er:
• Pkt. 15: Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder
På Byrådets møde den 19. marts 2018, blev retningslinjerne for frivillig indsats på kommunale ejendomme
besluttet. Det blev samtidig besluttet, at der skulle
udarbejdes tilsvarende retningslinjer for frivilligt arbejde på de kommunale grønne områder. Der er derfor udarbejdet en vejledning for, hvad frivillige kan
udføre af mindre plejearbejder på grønne områder.
Center for Teknik og Miljø indstiller,
1. at der fremover gives mulighed for at udføre pleje
på de kommunale grønne områder ved frivilligt
arbejde.
2. at vejledning vedr. ”Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder” godkendes.
Byrådets beslutning:
1. Godkendt
2. Godkendt med bemærkning om, at der bør laves
en indledning, der opfordrer borgerne til at passe
på sig selv, og at der skal tages højde for dyrelivet
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 7:
• Orienteringen blev taget til efterretning.
• Ønskede svar på hvorfor pkt. 3 blev behandlet eller
fremgår som en lukket sag.
Meddelelser og orientering
Orienteringspunkter
Idræts- & FritidsUnionen (IFU) of Sekretariatet (IFS)
a) Playmakerens første ”100-dage”
b) Ansættelse af virksomhedspraktikant frem til dec.
c) Ny Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitik
d) Status på fondsansøgninger
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 8:
• Orienteringen blev taget til efterretning.
Rapportering fra udvalg m.v.
Lokalefordelingsudvalget
• Ansøgning til KFU om dispensation for retningslinjer
for tildeling af lokaler og udendørs anlæg i Greve
Kommune.
Dispensationen søges for at forlænge perioden for
den nuværende lokalefordeling med et år, således at
perioden forlænges fra august 2019 til august 2020.
Ansøgninger om lokaler mv. fra august 2020 skal til

10.

Kommende møder:

Aktiviteter i 2018
IR/FR Fælles årsafslutning
11.
Eventuelt
12.
Godkendelse af
Referat
Mødet hævet kl. 20.49

behandling i Lokalefordelingsudvalget i februar 2020.
Begrundelsen for forlængelsen er, at de igangværende drøftelser af en reorganisering af IR, FR og IFU,
samt en forelæggelse for KFU og Byrådet ikke kan nå
at blive besluttet inden fordelingen skal finde sted i
februar 2019 med virkning fra august 2019.
Idrætspuljeudvalget
• Orientering omkring processen for fordeling af midler
fra puljen
• Deadline for ansøgninger til 2019-puljen er 1.nov.
• Aftalt første møde i Idrætspuljeudvalget den 19.nov.
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi
• Jf. pkt. 3
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 9:
• Såfremt der kan ske en afklaring af habilitetsspørgsmålet indstiller IR, at der ikke sker en forlængelse af
perioden for lokalefordelingen. Der skal afholdes en
workshop herom hurtigst muligt med deltagelse af en
jurist.
• Orienteringen blev taget til efterretning.
• Mødedatoer for 2018 fremgår af nedenstående oversigt
• Forslag om fællesmøde/-afslutning med Fritidsrådet i
december
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 10:
• Godkendt
Dato
Kl.
Afbud
13. dec.
Kl. 16:30
• Intet under eventuelt
• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater godkendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde.
IR´s beslutning den 30.10.2018, punkt 12:
• Referatet blev godkendt

