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Idrætsrådet 
 

Referat  
23.02.2015  i Karlslunde-Hallerne 

19.30 - 21.30 

(Forplejning 18.30 - 19.30) 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand 
Ole Nielsen, næstformand 
Jørgen Nielsen 
Peter Roslev  
Sven Edelmann 
Finn Hansen 
Michael Stoltenberg 
Sven-Erik Hørmann 
Helen Kehler 
 

Ikke til stede: 
Mette Bech Thomsen (afbud) 
 
 
Til stede fra administrationen: 
 Thomas Bach 
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1. Godkendelse af referat af mødet den 29.01.2015 
 Referatet er sendt ud den 09.02.2015 

      IRs beslutning den 23.02.015, punkt 1: 
Godkendt med bemærkning om at formandskabet er inviteret til møde med kommunaldirek-
tøren fredag d. 27. februar om den fremtidige administrative organisering af idræts- og fri-
tidsområdet. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 
 IR´s beslutning den 23.02.2015, punkt 2: 

Godkendt 
 
3. Kommissorium for IR 
 Sagen blev drøftet på IR-mødet den 29.01.2015. Det var tidligere besluttet at slette facilitets-
 udvalget som en teknisk rettelse. Dette gav anledning til ny drøftelse på mødet den 
 29.01.2015. På KFU-mødet den 03.02.2015 blev IR´s ønske om deltagelse af KFU i IR´s 
 møder drøftet. Udfaldet kan ses under dagsordenens punkt 6, sag nr. 7. Byrådet holder mø-
 de den 02.03.2015  
. IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 3: 

Anne Marie Lyduch og Jette Andersen inviteres fremover til deltagelse i relevante punkter, 
som lægges først på dagsordnen. 

 
4.  Forretningsorden for IR 
 På IR-mødet den 29.01.2015 fik formandskabet til opgave af udarbejde nyt forslag til forret-
 ningsorden, bl.a. som følge af ændringerne omkring idrætspuljerne. Forslag til forretnings-
 orden er med som bilag til dagsordenen 
 IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 4: 

Ny forretningsorden for Idrætsrådet blev vedtaget. Den nye forretningsorden er vedlagt refe-
ratet. 

  

 5.  Styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune 

 På IR-mødet den 29.01.2015 blev referat fra arbejdsgruppens møde den 12.01.2015 gen-
nemgået.  

 Punkt 1 - etablering af idræts- og fritidssekretariat. Det blev vedtaget at en gruppe bestående 
af Knud Høyer, Peter Roslev, Jørgen Nielsen og Ole Nielsen skulle udarbejde et mere detal-
jeret forslag vedrørende etablering af sekretariatet, de øvrige medlemmer af IR var også me-
get velkomne til at komme med input. Forslaget er fremsend af formandskabet fredag den. 
13. februar. 

 Punkt 2 - kommunale faciliteter. Staben for idræt og fritid tager kontakt til Center for teknik 
og miljø omkring tilgængelighed af tilstandsrapporter m.v. Status på dette møde. 

 Punkt 3, 4, 5 - kommunikation mellem kommune, IR, FR og foreninger, forenkling af puljer 
og tilskud samt anerkendelse af frivillige blev taget til efterretning, og der arbejdes videre 
som beskrevet i referatet. Der skal holdes møde med foreningerne i april måned 2015 om-
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kring budget 2016 - 19. Den 02. og 04.02 2015 er der holdt informationsmøder omkring de 
nye regler for tilskud m.v. Administrationen orienterer om status på lederfest/medalje-
ceremoni. 

 Punkt 6 - partnerskaber. Sven Edelmann kommer med oplæg til partnerskabsaftale til ar-
bejdsgruppen efter marts 2015.  

 IR´s beslutning den 23.02.2015, punkt 5: 

Vedrørende Idræts- og Fritidssekretariatet blev formandskabets fremsendte oplæg drøftet. 
Det blev besluttet at ændre forslaget på det punkt, at bestyrelsen skal referere til Idræts- og 
Fritidsrådet og ikke til den kommunale administration. Oplægget fremsendes til den kom-
munale administration, der skriver oplæg igennem til møde i arbejdsgruppen om samspil 
mellem foreningslivet og Greve Kommune d. 16. marts. 

Ift. kommunale faciliteter afholder Staben for Idræt & Fritid snarest møde med Center for 
Teknik & Miljø. 

Mht. lederfest bliver repræsentanter for Idrætsrådet jf. pkt. 8 om orientering fra Social- og 
Sundhedsudvalget på denne dagsorden inviteret til møde med administrationen vedrørende 
sammentænkning med Frivillig Fredag. Medaljeceremonien foreslås arrangeret ved at 
borgmester/KFU-formand besøger foreningerne. 

 Vedrørende partnerskaber kommer Sven Edelmann med oplæg til arbejdsgruppen i maj 
2015.  

 

 6.   Referat af KFU-mødet den 03.02.2015 

  Sag nr. 1: Anlægsbevilling til nyt tag på Tunehallerne 

 Center for Teknik & Miljø indstiller, 

  1.      at entreprisekontrakten tildeles tilbudsgiver A, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud 
  2.      at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til tilskud på 1,992 mio. kr. finansie-

 ret af kassen 
  3.      at energibesparelserne på 13.500 kr. pr. år modregnes i driftsaftalen indgået mellem  Gre-

 ve Kommune og Tunehallerne fra og med 2016 
  KFU-beslutning: 
 1. - 3. Anbefales. 

 Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) afventer stillingtagen. 
  
 Til Økonomi- og Planudvalgets møde ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at administrationen 
 udarbejder et supplerende notat, der beskriver de økonomiske vilkår i selvforvaltningsaftalen 
 

  Sag nr. 2: Rådgiverhonorar til renovering af atletikstadion på Greve Idrætscenter 
   
  Center for Teknik & Miljø indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til rådgiverhonorar på 
 0,2 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. 

 KFU-beslutning: 
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 Anbefales. 

  
 Sag nr. 4: Status på budgetbemærkninger fra Budget 2015 
 Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 KFU-beslutning: 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 Sag nr. 7: Kultur- og Fritidsudvalgets repræsentation i Idrætsrådet 
 Staben for Idræt & Fritid indstiller,  

 1.      at model A, fuldgyldigt medlemskab for udvalgets repræsentation i Idrætsrådet, godken-
 des 

  2.      at kommissoriet konsekvensrettes i henhold til beslutningen 
 KFU-beslutning: 

  1.      Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler model B, delvist medlemskab for udvalgets repræ-
 sentation i Idrætsrådet 

  2.      Anbefales 
  3.      Anne Marie Lyduch (V) og Jette Andersen (A) blev udpeget som Kultur- og Fritidsudval-

 gets to repræsentanter i Idrætsrådet 
 

 Sag nr. 10: Retningslinier for tilskud til handicapidræt- og -fritid 

 Staben for Idræt & Fritid indstiller, 

  1.      at orienteringen om retningslinjer for tilskud til handicapidræt og -fritid via henholdsvis 
 Grevepuljen og tredobbelt medlemstilskud tages til efterretning 

  2.      at overførslen på 60.000 kr. fra Grevepuljens ramme til tredobbelt medlemstilskud til 
 handicappede tages til efterretning 

  KFU-beslutning: 
   
 Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke tage sagen til efterretning. 
  
 Anne Marie Lyduch (V), Per Lund Sørensen (V) og Gert Poul Christensen (O) fremsatte føl-
 gende forslag til beslutning: Der ønskes en ny sag om tilskud til handicappede forelagt med 
 forskellige modeller for handicaptilskud, idet der er opstået ny viden om den konkrete ud
 møntning af handicaptilskuddet, herunder målgruppen for tilskuddet. 
  
 For stemte: V og O 
 Imod stemte: C og A. 
  
 Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrå-
 det. 
 
 Sag nr. 11: Kalender for Kultur- og Fritidsudvalget -  Kalender 2015 
 Kultur- og Fritidsudvalget skal fastlægge budgetdialogmøder inden for udvalgets område. 
 Administrationen foreslår følgende datoer, hvor der er taget hensyn til udvalgets ønske om to 
 møder i forbindelse med ordinære møder i Kultur- og Fritidsudvalget: 

 KFU-beslutning: 

 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 16.30 - 18.00 
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 Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 16.30 - 18.00 
 
 
 Sag nr. 13: Meddelelser fra administrationen 2015 

 Orientering om arbejdet med at tjekke foreningers status 

 IRs beslutning den 23.02.2015, punkt 6: 

 Sag nr. 1: t.t.e 

 Sag nr. 2: t.t.e 

 Sag nr. 4: t.t.e 

 Sag nr. 7: t.t.e  

 Sag nr. 10: t.t.e 

 Sag nr. 11: Idrætsrådet inviteres til budgetdialogmøde med KFU d. 5. maj. 

 Sag nr. 13: t.t.e 

  
 7.    KFU´s dagsorden den 03.03.2015, herunder Idrætsrådets beslutning om indstillinger 
 til  KFU i anledning af sagsfremstilling og/eller administrationens indstilling i de kon
 krete sager på idrættens område: 

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

 IRs beslutning den 23.02.2015, punkt 7: 
På KFU’s kommende dagsorden er bl.a.: tilskud til Karlslunde-Hallerne, tilskud til Greve 
Golfklub og sag om nedlæggelse af rideklubber. 
KFU bliver orienteret om undersøgelsen af skolebørns idræts- og fritidsvaner. Undersøgel-
sen kan fremlægges for foreningslivet på fælles informations- og dialogmøde i april. 

 
8. Meddelelser/gensidig orientering 
 Socialudvalgets sag nr. 8 på dagsordenen for mødet den 04.02.2015 om evaluering af frivil-
 lig fredag og drøftelse af dialogmøde 2015. 

 Ad 1. Orienteringen blev taget til efterretning. 

 Ad 2. Social- og Sundhedsudvalget valgte ikke en af de forslåede modeller. Udvalget ønsker, 
 at Center for Sundhed & Pleje arbejder videre med en model, hvor der holdes dialogmøde om 
 dagen og prisuddeling om aftenen. Ydermere ønskes det, at det om muligt holdes sammen 
 med arrangementet for de frivillige ledere af idrætten i Greve Kommune 

 
 Teknik- og Miljøudvalgets sag nr. 8 på dagsordenen for mødet den 05.02.2015 om lokalplanforslag 

vedrørende udvidelse af  Karlslunde Stadion. 
 
  Udvalget vedtog at godkende forslaget og sende det til høring i 8 uger. 
 

Mht. lederfest bliver repræsentanter for Idrætsrådet inviteret til møde med administrationen 
vedrørende sammentænkning med Frivillig Fredag.  

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
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Der har været afholdt møde i lokalrådet med Midt- og Vestsjællands Politi med deltagelse af 
Idrætsrådets repræsentant Jørgen Britz. 

Knud Høyer og Jørgen Nielsen deltager i DIF’s Kongres 2015 d. 5.-7. marts. 

Thomas Bach holder afsked d. 27. februar kl. 13-16 på Greve Rådhus. 

 
 

9. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.: 
 

a. Lokalefordelingsudvalget: Der har været afholdt første møde og kun få konflikter mang-
ler at blive løst. Næste møde er 3. marts, hvorefter lokalefordelingen forventes afsluttet. 

 
b. Elite- og talentudvalget: Afventer første møde. Administrationen tager kontakt til DIF 
med henblik på udpegning af ekstern eliteekspert. 

 
c. Breddepuljeudvalget: Der har været afholdt indledende møde, hvor tidsplan og kommis-
sorium er drøftet. Tilrettet version sendes til udvalget og Idrætsrådet. 

  
d. Grevepuljeudvalget: Der har været afholdt indledende møde, hvor tidsplan og kommis-
sorium er drøftet. Tilrettet version sendes til udvalget og Idrætsrådet. 

 
 e: Facilitetsområdet: Intet nyt. 
   

10.   Idrætsrådets mødeplan for 2015 

 Kommende møder: 

Onsdag den 25. marts i Karlslunde-hallerne, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 29. april i Greve Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Tirsdag den 5. maj, budgetdialogmøde med KFU, Rådhuset, mellem kl. 16.30 og 18.00 
Onsdag den 27. maj i Tune Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 19. august i Karlslunde-hallerne, 16.30-18.00, formøde før møde med FR 
Onsdag den 19. august i Karlslunde-hallerne, 19.00-21.00, fællesmøde med FR om budget 
2016 mv., forplejning 18.00-19.00 
Onsdag den 30. september på Rådhuset, 18.00-20.00, forplejning 17.45-18.00 
Onsdag den 28. oktober i Greve Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 18. november i Tune Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 9. december i Greve Golf Klub, kl. 17.30-19.30, forplejning efter mødet 
 
Idrætsrådet indkaldes elektronisk så alle får mødedatoerne i kalenderen. 
 

11.   Eventuelt 
Intet 
 
Mødet hævet kl. 21.25. 
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