Mødedagsorden + referat
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.

Idrætsrådet
29. marts 2017
17.45 – 20.20
Karlslunde Hallerne
Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget
Ole Nielsen, næstformand
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget
Robert Kristiansen
Lars Pedersen
Sven Edelmann
Finn Hansen
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget
Sven-Erik Hørmann
Helen Kehler
Anne Marie Lyduch, KFU
John T. Olsen, KFU
Jakob Thune
Peter Jul Lange
Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Robert Kristiansen, Lars Pedersen (isf. Peter Roslev), Sven
Edelmann, Finn Hansen, Michael Stoltenberg, Sven-Erik Hørmann, Helen Kehler, Anne
Marie Lyduch, John T. Olsen, Jakob Thune, Morten Wagner Reynhard og Peter Jul Lange
Ole Nielsen, næstformand
knudhoeyer@gmail.com; m.stoltenberg@outlook.dk; seh@post.tele.dk; helen@scholtes.dk; greveif@gmail.com; ongreve@get2net.dk; sek@karlslunde-if.dk;
finn@tunehallen.dk; jto@greve.dk; amly@greve.dk; thu@greve.dk; edelweis@tuneif.dk; robertk@post.tele.dk; morten@ifs-greve.dk; jess@greve.dk; sorenpirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; spm@greve.dk
Peter Jul Lange

Dagsorden
Godkendelse af referat af
mødet den 02.02.2017

2.

Godkendelse af dagsordenen

3.

Fremtidig puljestruktur for
Idræts- og puljerne

Beslutningsreferat
- Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 9. februar 2017
IR´s beslutning den 29.03.2017, punkt 1:
- Godkendt
IR´s beslutning den 29.03.2017, punkt 2:
- Godkendt. Dog blev det besluttet at flytte pkt. 5 vedr. puljestruktur frem før pkt. 3 ift. den dagsorden, der var udsendt før
mødet.
- En arbejdsgruppe bestående af de tre puljeformænd og Fritidsrådets formand har på baggrund af evalueringer og anbefalinger udarbejdet et første oplæg til en fremtidig puljestruktur.
Oplægget er udsendt den 9. marts 2017.
-

Arbejdsgruppen foreslår en struktur, hvor ét puljeudvalg (kaldet Grevepuljeudvalget) fordeler alle midlerne i Grevepuljen.
Udvalgets fordeling af midlerne sker på baggrund af indstillinger fra fire ekspertgrupper for henholdsvis Breddeidræt, Fri-

tid/Borger, Handicap og Talent/Elite.
-

4.

Indstillinger/beslutninger
fra politiske udvalg

Med frist den 19. marts har medlemmer af IR og FR kunne
sende kommentarer og bemærkninger til det indledende udkast. Med dagsordenen følger de indkomne kommentarer.

IR´s beslutning den 29.03.2017, punkt 3:
- Formanden indledte behandlingen af dagsordenpunktet med
en opfordring til, at IR indledningsvist skulle drøfte de kommentarer og den kommunikationsform, som var indsendt og
sket forud for mødet. I forbindelse med denne drøftelse var
der uenighed om, hvorvidt det er de enkelte puljeudvalg eller
det samlede IR, som er ansvarlig for puljetildelingen. Ligeledes
var der forskellig opfattelse af habilitet ifm. behandling af ansøgninger. Sven-Erik Hørmann og Sven Edelmann var alene
med den holdning, at der i en konkret sag, som med enighed
var besluttet i Grevepuljeudvalget, burde have været tale om
inhabilitet for formandens vedkommende.
- På baggrund af ovenstående drøftelser var rådet enige om, at
et regelsæt, der beskriver puljemedlemmernes kompetencer
og respekt for beslutninger, samt konsekvenser for personlige
angreb på andre IR-medlemmernes frivillige arbejde med
mandat fra IR, skal udarbejdes og tilføjes i IR´s forretningsorden.
- Angående det udsendte forslag til ny puljestruktur blev det besluttet, at arbejdsgruppen inddrager de sammenfaldende
skriftlige kommentarer og bemærkninger, som var indsendt før
mødet til en revidering af forslaget
- Derudover udtrykte flere medlemmer opbakning til forslaget
om et koordinerende puljeudvalg for herved at sikre en bedre
kommunikation omkring indkomne ansøgninger. Ydermere bør
der være adskillelse mellem puljer og midler til idræts- og fritidsaktiviteter. Der var tilmed bekymring ved brug af en kategorisering af ansøgninger, som synes at fremme nye projekter
frem for kontinuerlige og gode blivende aktiviteter
- Endelig blev det besluttet at godkende den foreslået procesplanen for en ny puljestruktur
- Arbejdsgruppen skal fremkomme med et revideret forslag til
drøftelse ved IR´s næste møde i maj.
Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link:
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
Beslutninger i Kultur- & Fritidsudvalget 07.02 og 07.03 2017
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 07.02.2017 er:
- Sag nr. 2 ”Budget 2018, prioriteringsrum og takster”. KFU skal
identificere og anbefale områder til udfyldelse af udvalgets
andel af prioriteringsrummet. Af et samlet prioriteringsrum for
Greve Kommune i 2018 på 50 mio., skal udvalget inden for om-

rådet finde besparelser på 1,9 mio. kr.
Udvalget beslutning:
1. Prioriteringsrummet på udvalgets område blev drøftet
2. Taksterne på udvalgets område blev drøftet
3. Dialogmøderne holdes efter samme model som sidste år.
-

Sag nr. 3 ”Evaluering af ny model for obligatorisk skoleforeningsforløb under Den Åbne Skole”. I sagen orienteres om
status og opnåede erfaringer fra ordningens første år. Sagen
følges op af en beslutningssag i april måned om tilpasning af
ordningen til skoleåret 2017/2018.
Udvalgets beslutning:
1. Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at administrationen (herunder IFS) skal have fokus på de korte tilmeldingsfrister til forløbene og mere information til foreningerne om samarbejdsmodellen.
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 07.03.2017 er:
- Sag nr. 2 ”Budgetstyring marts 2017 - Anlægsrapport 4/2016
og endelige anlægs- og driftsoverførsler fra 2016 til 2017”. Anlægsrapport 4/2016 viser, at 19,284 mio. kr. af udvalgets korrigerede anlægsbudget på 18,315 mio. kr. er realiseret i 2016.
Der er forslag om overførsel fra 2016 til 2017 af merforbruget
på netto 0,956 mio. kr.
- Der er på udvalgets område forslag om overførsel af mindreforbrug af driftsmidler for netto 3,135 mio. kr. fra 2016 til
2017. Alle driftsoverførslerne er inden for servicerammen.
Udvalgets beslutning:
1. Anbefaler overførslerne.
-

Sag nr. 7 ”Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdialogmøder
2017”.
Udvalgets beslutning:
1. Godkendte administrationens forslag til dagsordenen, dvs.
Fritidsrådet, Idrætsrådet og hallerne. Holdes den 9. maj 2017 kl. 16:30 18:00 (1,5 time)
- Velkomst og præsentation ved Kultur- og Fritidsudvalgets formand Anne Marie Lyduch (5 min.)
- Greve Kommunes økonomiske situation. Budgetstatus og udfordringer 2018-2021 ved direktør Maj Buch (10 min.)
- Budgetdialog: Oplæg og gensidig drøftelse med uddybende
spørgsmål om vision, udfordringer og ønsker til Kultur- og Fritidsudvalgets område i budget 2018 og frem. Hvad bidrager til
det tværgående samarbejde og hvilke prioriteringer ønsker
gruppen, der skal foretages inden for den afsatte budgetramme. Præsentation ved repræsentanter for:

1. Idrætsrådet, inkl. de selvejende haller, Tune Hallerne og Karlslunde Hallerne (10 min.)
2. Fritidsrådet (10 min.)
3. Greve Idræts- og Fritidscenter, herunder brugerråd for Greve
Borgerhus, Aktivitetshuset Olsbækken og Hundige Boldfælled
(10 min.),
4. Greve Svømmehal (5 min.)
- Pause, max. 10 min.
- Gensidig dialog efter præsentationerne (ca. 25 min.)
- Opsamling og tak for i dag ved Anne Marie Lyduch.
IR´s beslutning den 29.03.2017, punkt 4:
- T.t.e. sagerne fra KFU 07.02 og 07.03

5.

6.

Budget 2018 – 2021

Diæter

-

Det var imidlertid et samlet IR´s holdning, at muligheden for
præsentation af et oplæg á 3 minutters varighed er alt for kort
tid. IR har tidligere foreslået selvstændige dialogmøder med
udvalget

-

I forbindelse med udarbejdelse af Greve Kommunes budget for
2018 – 2021, skal de politiske udvalg i april arbejde med prioriteringsrummet og fremsætte forslag til anlæg.

-

For at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for udvalgene
er det frem til 3. april 2017 muligt at indsende forslag til ændringer i såvel drifts- som anlægsbudget. På baggrund heraf
udarbejdes en ”Brutto-liste”, som forelægges sammen med
administrationens anbefalinger. Med dagsordenen følger bruttolisten fra 2016 + en budgetønskeskabelon.

-

I udgangspunktet støtter IR de projekter, de enkelte foreninger/brugerråd ønsker støtte til. Men derudover skal IR fortsat
overveje om problematikken omkring forebyggende sundhedstiltag og fordeling af midler efter Servicelovens § 18 og 79 skal
bringes frem på dialogmødet.

IR´s beslutning den 29.03.2017, punkt 5:
- Det blev besluttet, at IR medlemmer skal sende en liste til rådets sekretær (PJL) med ønsker til hvilke anlægsprojekter fra
2016-bruttolisten, som skal fastholdes i 2017
- IR´s kommissorium pkt. 4.2 foreskriver, at ”Enkeltsager mellem
administrationen og en idrætsforening, der ikke har konsekvenser for den samlede idræt, kan og skal Idrætsrådet ikke
udtale sig om.” Derfor ser IR sig ikke i stand til at prioritere de
enkelte ønsker fra de selvejende haller og brugerråd til anlægsbudgettet, men IR støtter principielt forslagene.
- Iht. Folkeoplysningslovens § 40, stk. 2 er der mulighed for at
yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse, forudsat at Byrådet har truffet

beslutning om dette.

7.

Orienteringspunkter:

-

Umiddelbart er det alene besluttet, at der kan ydes diæter, jf.
Idrætsrådets forretningsordens § 4, som siger, at:
”§ 4 Diæter Idrætsrådets medlemmer og medlemmer udpeget
af Idrætsrådet til udvalg og arbejdsgrupper er berettiget til diæter efter gældende procedurer.”

-

Udbetaling af andet end diæter til Idrætsrådets medlemmer vil
kræve en principiel beslutning fra Byrådet.

-

Det har været kutyme at rådsmedlemmer har fået kørselsgodtgørelse udbetalt. Sag sendes til politisk behandling.

IR´s beslutning den 29.03.2017, punkt 6:
- Det blev besluttet, at kørselsgodtgørelse til rådsmedlemmer
skal politisk behandles. Evt. ved en ændring af §4 i IR´s forretningsorden.
Meddelelser og orientering
Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Hvad sker der i IFS? (v/PJL)
- Ny puljestruktur og overtagelse af puljeadministration
- Kommunikation startende med nyhedsbreve og hjemmeside
- Flytte sammen med Kultur & Fritid i Borgerhuset
- Arrangerer kurser og temaarrangement
- Motionsevent i Olsbækken Friluftsland
- Jf. pkt. 8 Facilitetsområdet
b) IFU repræsentantskabsmøde den 30. marts (v/KH)
- IFU´s beretning, budget og årsregnskab er udsendt til orientering den 16. marts
Fælles Retning i Greve
- Fælles høringssvar fra IR og FR er sendt til GK den 13. marts
2017. Følger med dagsordenen.

8.

Rapportering fra udvalg
m.v.:

Forsøgsordning med 15 timers frivilligt arbejde ophører
- Forsøgsordning hvor personer på overførselsindkomst udfører
15 timers frivilligt arbejde om ugen stopper pr. 20. marts. Ordning ændres herefter til den ”gamle” 4 timers regel. Der er
gjort indsigelser mod forsøgsordningens ophør. (v/PJL)
Lokalefordelingsudvalget:
- Lokalefordelingen er færdigbehandlet. Der var udfordringer
med placering af hidtidige brugere på Tjørnelyskolen. Men det
blev løst på fornuftig vis. Og forhåbentlig kan den nye hal ved
gymnasiet tages i brug efter sommerferien
- Anerkendelse fra Jørgen Nielsen og hele udvalget af administrationens behandling af ansøgninger til lokalefordelingen
- Der er løbende ført dialog med ansøgere, og foreløbig med
god accept. Mange foreninger ønsker dog at træne i primetime, så når den endelige lokalefordeling bliver offentliggjort,

vil der nok være nogle foreninger, som ikke er tilfredse med
tildelingen af sene tider. Byrådet ønsker en kapacitetsudnyttelse af haller og lokaler fra 07-23.
- Pt. forestår arbejdet med behandling af ansøgninger om særarrangementer. Karlslunde har indvilliget i at indgå i fordelingen. Der er glædeligvis ansøgninger om mange spændende arrangementer, bl.a. fra specielforbundene. Men antallet betyder samtidig at en del vil få afslag pga. overbooking i GIC.
- En udfordring om udnyttelse af skolehallerne er fortsat manglende ansøgninger/indrapporteringer fra skolerne. IR opfordrer JT til at orientere skoleforvaltningen herom
- Der er aftalt en midlertidig løsning omkring rengøring ved særarrangementer i GIC. Der skal aftales en permanent løsning.
Politisk ønsker man ikke begrænsning i antallet af særarrangementer og ingen brugerbetaling. Derfor vil man finde midler
til den ekstra rengøring
Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
- Intet nyt fra udvalget
Bredde-idrætspuljeudvalget:
- Intet nyt fra udvalget
Greve-puljeudvalget:
- Intet nyt fra udvalget
Facilitetsområdet:
- DIF netværksmøde den 15. marts vedr. kommunens facilitetspolitik med tilhørende strategi- og handleplaner.
- 3 arkitektfirmaer skal udarbejde et udbudskatalog for Olsbækken Friluftsland
9.

Kommende møder:

Aktiviteter i 2017
Dato
Kl.
Afbud
Repræsentantskabsmøde IFU i Greve Borgerhus
30.03
18.30
Ole Nielsen
IR i maj 2017 i Greve Borgerhus
02.05
17.45
Budgetdialogmøde med KFU på Rådhuset
09.05
16.30-18.00
IR i maj 2017 i Greve Golfklub
22.05
17.45
IR/FR fællesmøde i august i Greve Idræts Center + fore28.08
17.00
gående IR-møde
IR i oktober i Tune Hallerne
05.10
17.45
IR i november
08.11
17.45
IR i november (valg til IR) i Greve Borgerhus
23.11
19.00
IR i december (konstituerende møde) Greve Golfklub
06.12
17.45
10. Eventuelt
11. To do
- Jf. referatet fra 02.02 2017 vil IR rette henvendelse til formanden for Social- og Sundhedsudvalget og bede om redegørelse
for fordelingen af §§18 og 79-midlerne.
Mødet hævet kl.20.20

Tilføjelse til referat af idrætsrådsmøde d. 29.marts 2017 pkt. 3
Sven-Erik Hørmann og Sven Edelmann var ikke enige i, at det omhandlende notat indeholdt et personligt
angreb på Grevepuljeudvalgets formand - idet der i notatet blot var nævnt:

”et forbløffende navnesammenfald mellem ansøger og udvalgets formand”
efterfølgende viste det sig, at der ikke bare var tale om et navnesammenfald – men at der samtidig var tale
om udvalgsformandens niece.
Udvalgsformanden havde da også selv været opmærksom på, at der kunne foreligge et retsstridigt forhold –
idet han havde rettet henvendelse til administrationen om eventuel inhabilitet – hvilket administrationen dog
ikke fandt, var tilfældet.
Sven-Erik Hørmann og Sven Edelmann var af den opfattelse, at udvalgets formand havde været inhabil i den
pågældende sag med henvisning til forvaltningslovens § 3:

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien
så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i
sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
Bestemmelsen blev runddelt til Idrætsrådets medlemmer.
Sven-Erik Hørmann og Sven Edelmann var samtidig af den opfattelse at de tildelte kr. 125.000,00 var i strid
med retningslinjerne for uddeling af midler fra Grevepuljen - idet det ansøgte legepladsprojekt i Karlslunde –
ikke kunne betragtes som folkeoplysende virksomhed iht. Folkeoplysningslovens bestemmelser.
De var samtidig af den opfattelse at puljeudvalgene handlede på vegne af idrætsrådet - og at idrætsrådet i
sidste ende var ansvarlig for de uddelte midler.
Sven-Erik Hørmann og Sven Edelmann måtte derfor tage afstand fra den omhandlende tildeling.
Efter oplysning fra et af Grevepuljeudvalgets medlemmer kunne det endvidere konstateres at samtlige
uddelinger fra udvalget i denne runde var truffet på grundlag af forældede retningslinier for tildeling fra
Greve puljen.
Sven Edelmann og Sven-Erik Hørmann efterlyste endvidere opfølgning på den evaluering af puljerunden som
var blevet lovet – ligesom man efterlyste opfølgning på - eller afslutning af administrationens rundskrivelse
til foreningerne om sidste års tildelte midler var forbrugt i henhold til det ansøgte formål.
Greve 28.april 2017
Sven Edelmann
Sven-Erik Hørmann

