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Idrætsrådet 
 

Referat 

31.03.2016 i Karlslunde-hallerne 

17.30 – ca. 20:00, Forplejning fra kl. 17:30 til ca. 18:15 i restauranten 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 

Ole Nielsen, næstformand 

Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 

Robert Kristiansen 

Peter Roslev, formand for grevepuljen 

Sven Edelmann 

Finn Hansen 

Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 

Sven-Erik Hørmann 

Helen Kehler 

Anne Marie Lyduch, KFU 

John T. Olsen, KFU 

 

Ikke til stede: 
Knud Høyer (afbud) 

Michael Stoltenberg (afbud) 

Sven Edelmann (afbud) 

Finn Hansen (Afbud) 

Sven-Erik Hørman (Afbud) 

 

Til stede fra administrationen: 

 Jakob Thune 

Jesper Svensson 
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Til drøftelse og beslutning 

1. Godkendelse af referat af mødet den 02.03.2016 

Referatet er sendt ud den 15.03.2016. 

IRs beslutning den 31.03.2016, punkt 1: 

 

Godkendt med en lidt ændret formulering omkring punkt 7.2 som  

Omkring punkt 2 var der nogen skepsis i forhold til at idrætsrådet ikke var blevet hørt i for-

hold til prioriteringen af projektet Velfærds- og Væksthus for idræt. 

Efter en drøftelse af indholdet samt orientering fra KFU-formand Anne Marie Lyduch tog IR 

til efterretning, at sagen er i sin helt indledende fase, og at det helt overvejende er en sag, der 

kører i skoleregi. 

Sven Edelman påpegede, at Velfærds- og Væksthus for idræt lyder som et misvisende navn 

for projektet, hvis det primært er et skoleprojekt. 

2. Godkendelse af dagsordenen 

IR´s beslutning den 31.03.2016, punkt 2: 

 

Godkendt med tilføjelse af tre ting under punkt 6 - orientering - efter ønske fra Jørgen Nielsen 

- Udlicitering rengøring og banepleje 

- Idrætspuljeansøgninger 

- Blanketter i forbindelse med ansøgningerne. 

 

3. Etablering af et Idræts- og FritidsSekretariat (IFS) og Idræts- og FritidsUnionen (IFU) 

Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 02.03.2016 

 Søren Pirmo og Knud Høyer har gennemgået og prioriteret arbejdsopgaver for IFS for       

1. og 2. kvartal 2016. 

 Evalueringsmøde med GK er aftalt til den 05.04.2016. 

 Forventet Åbent Hus i IFS onsdag den 20.04.2016 om eftermiddagen med åbning af 

borgmesteren og formanden for KFU. 

 IFS´s bestyrelse holder møde i uge 15. 

 Sammenflytningen med Staben for Idræt og Fritid er på skinner. 

 

IR´s beslutning den 31.03.2016, punkt 3: 

 

Ole Nielsen orienterede om at en stor del af det foreløbige arbejde i IFS og IFU har været at 

få IFS op og stå samt organisering af arbejdsopgaver i samarbejde med administrationen. 

 



 

 

Side 3 af 8 

 

IFU´s næste bestyrelsesmøde er berammet til 12/4. 

 

Jakob Thune informerede om at der er lagt en sag op i KFU om udnyttelse af Borgerhusets 1. 

sal, hvor det store lokale frigøres til aktivitetslokale for foreninger. 2 af de 3 mindre mødelo-

kaler kan bruges af både foreninger, IFS, Frivilligcenter Greve og administration. 

Det der nu er Frivilligcenterets mødelokale omdannes til kontorfællesskab for 2 administrati-

ve medarbejdere samt formodentlig IFS med mindre dette placeres i samme kontor som Fri-

villigcenteret. 

De 2 administrative medarbejdere rykkes til Borgerhuset når lokalerne er færdige 

 

Der blev spurgt ind til hvor pengene til ombygningen af Borgerhuset kommer fra? Admini-

strationen meddelte, at det var estimeret til 500.000 kr, som kommer fra følgende budgetter: 

- 250.000 kr. fra Folkeoplysningsrammen 

- 150.000 kr. fra Borgerhuset 

-   50.000 kr. fra IFS 

-   50.000 kr. fra Frivilligcenter Greve 

 

 

4. Budget 2017 – 2020 

IR skal overveje om problematikken omkring forebyggende sundhedstiltag og fordeling af midler 

efter Servicelovens § 18 og 79 skal bringes frem på dialogmødet. Herudover er der mulighed for at 

overveje forslag til ændringer i såvel drifts- som anlægsbudget. 

IR´s beslutning den 31.03.2016, punkt 4: 

 

IR mener ikke der skal spares på idrætsområdet, da kommunen får rigtig meget for de penge, 

der bruges på idrætten i form af forebyggelse på sundhedsområdet samt præventivt arbejde i 

forhold til kriminalitet og ikke mindst det almindelige sunde idrætsliv, der holdes i gang af 

utallige frivillige. 

 

Hvis det besluttes, at der skal spares penge på idrætsområdet vil IR meget gerne tages med på 

råd. 

 

IR opfordrer til at GK fremlægger en langsigtet strategi for idrættens rolle i forbindelse med 

folkesundhed og ikke mindst tilfører de sparede penge tilbage til området.  

 

På  mødet i IR den 26.04.2016 forelægger formandskabet en råskitse til IR´s indlæg på dia-

logmødet med KFU den 03.05.2016. 

 

5.   KFU´s dagsorden den 05.04.2016  

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

Administrationen orienterer om sager af interesse    

 

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
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 IR´s beslutning den 31.03.2016, punkt 5. 

 

Jakob Thune orienterede om følgende sager: 

Punkt 1.  

Start på budgetprocessen, hvor der skal spares 3,5 millioner kr. ud af KFU’s område på godt 90 milli-

oner kr. Budgettet behandles over de 3 kommende KFU-møder 

 

punkt 4.  

Godkendelse af høringsmateriale til handleplaner for Idræt- og Fritidspolitik 

Punkt 6. 

Borgerhusets brug efter Håndbold Region Øst fraflytter med samplacering af IFS, Frivilligcenter Gre-

ve og administration  

Meddelelser og gensidig orientering 

 

6. 

 

Gensidig orientering bordet rundt 

 

a. Godkendelse af foreninger, konsekvenser i forhold til lokalefordeling m.v. 

Administrationen har sendt mail den 15.03.2016 til IR omkring godkendelse af de 4 forenin-

ger, der 

har været til debat på de to sidste møder i IR. 

● IR´s beslutning den 31.03.2016, punkt 6 a: 

 

Taget til efterretning, at disse 4 foreninger er godkendt. IR påpeger, at flere af foreningerne 

måske ikke virker til at være reelt folkeoplysende og at administrationen gerne må afklare 

hvilke begrænsninger, der kan være for at blive folkeoplysende. 

 

I debatten blev der diskuteret om følgende burde kunne godkendes i GK: 

- Satellit foreninger til foreninger uden for kommunen 

- Religiøse foreninger 

- Foreninger, der har sociale aktiviteter som primært formål 

 

Derudover blev det vendt hvordan foreningsdannelse spiller ind i integrationsproblematikken, 

og at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis GK skulle få en strategi på området. 

 

Jakob Thune meldte, at folkeoplysningsloven som udgangspunkt ikke lægger op til at admini-

stration og råd kan eller skal være smagsdommere over hvad en forening kan tillade sig at 

have som formål. 

 

I forhold til at det kræves at en forening er hjemmehørende i GK, var der blandt andet forslag 

om at mindst 80% af foreningens medlemmer er bosiddende i Greve samt at foreningens pri-

mære aktivitetssted ligger i Greve. 

 

Dette punkt blev koblet sammen med punkt 7 a under mødet. 
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b. Referat af KFU mødet den 01.03.2016 

Beslutningerne blev gået igennem mundtligt på IR-mødet f.s.v. angår pkt. 1,2,3 og 8. 

Under pkt. 9 orienterede formanden for KFU om følgende: 

Foreninger skal ikke modtage opkrævning af affaldsgebyrer. Men administrativt har der været 

nogle udfordringer, så nogen foreninger har modtaget opkrævning alligevel. 

Mail vedrørende affaldsgebyrer af 16.3.2016 fra administrationen i T&M samt orienterings-

note om samme til KFU er vedhæftet som bilag. 

● IR´s beslutning den 31.03.2016, punkt 6 b 

 

Jakob Thune: Administrationen vil fremadrettet manuelt tjekke listen over CVR-numre og 

dermed sikre at foreningerne ikke modtager opkrævning på affaldsgebyr. 

 

IR udtrykte frustration over at problemet ikke er løst efter i flere år at have gjort opmærksom 

på problemstillingen, men tager til efterretning at problemet nu er lovet løst. 

 

c. Problemer med udlicitering af græsbanepleje samt rengøring 

Jørgen Nielsen udtrykte som formand for GIC’s brugerråd frustration over udliciteringen af 

både græsbanepleje samt rengøring. Begge ting udføres mangelfuldt og der ser ikke ud til at 

være nogen form for konsekvens selv når de mest basale ting ikke udføres. Det ser dermed ud 

til at GK betaler for en masse arbejde, der slet ikke udføres. 

 

Jakob Thune orienterede om at der i forhold til græsbanerne samme dag er taget action på at 

genoprette græsbanerne inden opstart mandag den kommende uge. I forhold til rengøring er 

det en løbende proces, at efterse misligholdelse af kontrakten. 

d. Procedure om idrætspulje 

Jørgen Nielsen mener, 2 måneders behandlingstid er for lang tid og at deadline 15. februar 

ligger for sent når foreningerne afventer om projekter kan realiseres eller ej. Desuden er der 

ikke styr på hvem og hvordan der indgås samarbejdsaftaler som fremgår af ansøgningsske-

maet. 

Peter Roslev svarede på puljeudvalgets vegne, at det vil blive undersøgt, hvad den optimale 

deadline er samt hvilke konsekvenser der er ved evt. kortere sagsbehandlingstid. Udvalget 

kigger også igen på spørgsmålet om, hvem der gør hvad i forbindelse med indgåelse af part-

nerskabsaftaler, startende med gennemkig af de eksisterende regler. 

e. Blanketter i forbindelse med puljeansøgninger 

Udgik på grund af det fremskredne tidspunkt. 
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7. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.: 

Lokalefordelingsudvalget:. 

 

Drøftelse af lokalefordelingsudvalgets oplæg til principper for lokaleudlån 

 

- Bilag vedrørende ovenstående principper vedlagt som bilag. 

- Procesplan og nuværende skabelon til nye foreninger vedlagt som bilag. 

 

- Lokalefordelingsudvalget tænker at fordele de færre indendørstider til fodbold på baggrund 

af antallet af foreningernes børn under en bestemt alder (eksempelvis 9 år), da disse ikke er 

oplagte til at spille på kunstgræs under helt kolde betingelser.  

- IR var som udgangspunkt enig. Men det bør kun være en fordelingsnøgle og ikke en defacto 

regel om anvendelse. 

 

- Lokalefordelingsudvalget mener, at der sikres den mest optimale udnyttelse af kommunens 

kunstgræstider, hvis fordelingen af alle 5 baner sker fra centralt hold. 

- IR konstaterede, at der netop er færdigbehandlet selvforvaltningsaftaler, der giver forde-

lingsretten af Tune- og Karlslundebanen til de lokale klubber og ønskede ikke at debattere 

hvad der giver den bedste udnyttelse af banerne. 

 

- Lokalefordelingsudvalget mener, at kommunens lokaler vil kunne udnyttes bedre hvis flere 

klub- og mødelokaler indgår i fællesskaber for nogle lokalers vedkommende og fælles forde-

ling for andre lokaler. 

- IR enig i tankegangen, men mener ikke at alle klublokaler egner sig til fælles udnyttelse. 

Desuden er nogle klublokaler godt udnyttet i forvejen. 

 

- Lokalefordelingsudvalget mener at hvis alle lokaler i kommunen var med i puljen over mu-

lige udlånslokaler ville det være lettere at få plads til foreninger. Det drejer sig dog så godt 

som ikke om idrætsfaciliteter, men mere lokaler egnet til andre fritidsaktiviteter. 

- IR enig. 

 

- Lokalefordelingsudvalget tænker at fordele de færre indendørs timer således at nogle for-

eninger får samme antal timer men lidt færre primetime tider mellem kl. 17 og 20. 

- IR enig. 

 

- Lokalefordelingsudvalget spørger ind til om man skal begynde med at opkræve gebyrer for 

ikke folkeoplysende foreningers lån af lokaler som retningslinjerne har foreskrevet de sidste 

par år. 

- IR mener ikke at der kommer nogen reelle penge ud af det, og at de implicerede foreninger 

formentlig vil få dispensation for at betale. 

 

Der afholdes møde i lokalefordelingsudvalget angående særarrangementer samt principper for 

lokaleudlån 4. april 
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a. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:  

Ingen nye foreninger har ansøgt om elite- eller talentmidler til dette års ansøgningsrunde. 

 

Evalueringerne fra de 10 foreninger, der fik penge sidste år er gennemgået - Alle evalueringer 

er godkendt minus 2, der skal uddybe nærmere før evt. udbetaling af raten for 2016. De reste-

rende 8 får bevillingsbreve snarest. 

c. Bredde-idrætspuljeudvalget:  

Fordelingsmøde 14/4 

 

d. Greve-puljeudvalget:  

Fordelingsmøde 14/4 

 

Peter Roslev oplyste om at der ofte er svært at nå til enighed om hvad kravet er for at en an-

søgning skal behandles som en handicap-ansøgning. 

 

IR har tidligere besluttet, at der kun skal tildeles handicap-tilskud hvis der er tale om en ekstra 

udgift i forhold til hvis deltagerne havde været ’raske’.  

 

e: Facilitetsområdet:. 

Intet nyt 
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8. Kommende møder: 

 

Aktiviteter i 2016 Dato Kl. Afbud 

IR - Greve Idræts- og Fritidscenter 26. april Tirsdag 17:30 Peter 

Kultur- og Fritidsudvalget  

(Budgetdialogmøde) 
3. maj 16.30 

IR-medlemmer 

har fået en mail 

om at tilmelde 

sig. 

IR - Greve Golfklub 25. maj Onsdag 17:30  Ole 

IR+FR fællesmøde i Borgerhuset om 

bl.a. budget 2017 og en evaluering af 

IFS og et kig ind i 2017 (Aftalt med 

Søren Pirmo) 

 29. august Mandag 
Anne Marie  

John 

IR - Rådhuset 
 27. septem-

ber 
Tirsdag 17:45 

Ole 

John 

IR - Tune hallerne 
 2. novem-

ber 
Onsdag 17:30  

IR - Greve Golfklub (Julemøde) 5. december  
Mandag 

17:30 
 

 

 

9. 

 

Eventuelt 

 

Mødet hævet 21.40 


