
Side 1 af 7 

 

    

 

Idrætsrådet 
 

Referat  
30.09.2015 på rådhuset, mødelokale 6-7 

18.00 - 20.00 

(Forplejning 17.45 - 18.00) 

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 
Jette Andersen, KFU 

 

Ikke til stede: 
Jakob Thune (afbud pga. ferie) 
 

Til stede fra administrationen: 
Morten Wagner Reynhard  
Eva Rothenberg til punkt 3 
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1. Godkendelse af referater af IR-mødet og fællesmødet med FR den 19.08.2015 
 Referaterne er sendt ud hhv. den 25.08 og 27.08.2015. 

      IRs beslutning den 30.09.2015, punkt 1: 
Godkendt 

  
2. Godkendelse af dagsordenen 
 IR´s beslutning den 30.09.2015, punkt 2: 
 Godkendt.  
 Det blev desuden besluttet at punkt 6 blev rykket frem som punkt 3. Dette er derfor ændret i 

referatet i forhold til den udsendte dagsorden. Under punkt 9 blev tilføjet punkt a og b. 

  
3. Handleplaner Idræts- og Fritidspolitik 2013 - 2016 

Sagen blev udsat på møderne den 19.08.2015. Nyt materiale fra administrationen lægges 
ved. KFU har på sit møde den 08.09.2015 vedtaget at indbyde IR og FR til dialogmøde den 
06.10.2015, kl. 16.30 - 17.30. Administrationen har sendt mail til IR om mødet den 
10.09.2015.  
Rapporten er meget omfangsrig. Knap så omfangsrig er det sammendrag, der også er ved-
hæftet i samme mail som er sendt til IR.  

 IR´s beslutning den 30.09.2015, punkt 3: 
I det igangværende arbejde med revision af handleplanerne kan nye konklusioner i idræts- 
og fritidsvanerapporten inddrages. Derudover blev det pointeret, at det var centralt, at 
idrætsforeningerne tilbyder spændende og stor kvalitet i foreningsaktiviteterne for både 
børn, unge, voksne og seniorer i Greve Kommune for at imødekomme udfordringerne som 
rapporten påpegede. I forhold til det selvorganiserede idrætsliv, herunder deres behov mv. 
blev det drøftet, om det ikke var mere hensigtsmæssigt at gå i dialog med denne målgruppe 
via sociale medier end et traditionelt borgermøde. Det positive ved denne kontakt kunne 
bl.a. være lysten til at deltage i foreningslivet. Det blev også nævnt, at foreninger og institu-
tioner kunne samarbejde på tværs af forskellige områder. I den forbindelse blev Den Musi-
ske skole i Greve Kommune fremhævet som et godt eksempel på projekter på tværs af idræt- 
og kulturområdet.  
 
Formanden gav tilsagn om at skriv et notat på baggrund af denne drøftelse, som fremsendes 
til Idrætsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget, således det kan danne baggrund for en god og 
konstruktiv drøftelse på dialogmødet den. 6. oktober. Fritidsrådets oplæg kan også forventes 
udsendt før mødet. 

 
4.  Etablering af et idræts- og fritidssekretariat (IFS) 
 Formandskaberne for IR og FR er indbudt til møde med Jakob Thune den 05.10.2015, kl. 

16.00 om opstart af etablering af IFS i Borgerhuset. På dette tidspunkt kendes resultatet af 
budgetforhandlingerne for 2016 - 2019. Byrådet vedtager budgettet den 6.10. Nærmere ori-
entering om sagen på IR-mødet. 

 IR´s beslutning den 30.09.2015, punkt 4: 
Formandskabet orienterede omkring idræts- og fritidssekretariatet, herunder budget, beman-
ding, samarbejde og sammenflytning med Greve Kommunes administration i Borgerhuset 
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Formandskaber for IR og FR drøfter som del af bestyrelsen for IFS disse punkter på mødet 
med Jakob Thune den 05.10. 
 

5. Skolereformens indflydelse på idræts- og fritidsområdet 
 Michael Stoltenberg og Peter Roslev orienterer, om hvor langt de er nået i sagen. 

Administrationen orienterer om evt. nyt om samarbejdet med center for dagtilbud og skoler. 
Sven Edelman har udarbejdet udkast omkring samarbejdsaftaler mellem skoler og forenings-
livet. Udkastet er vedhæftet 

 IR´s beslutning den 30.09.2015, punkt 5: 
Michael Stoltenberg og Peter Roslev orienterede, at præmissen for deres arbejde var blevet 
ændret. Det skyldes hovedsageligt, at idrætsfaget er blevet et eksamensfag. Dette indebærer 
en række nye krav i forhold til læringsmål, progression mv. Der er således et pensum som 
eleverne skal tilegne sig i den daglige undervisning for at kunne består en prøve i idrætsfa-
get. Peter og Michael foreslog derfor Idrætsrådet, at der kunne blive nedsat en arbejdsgruppe 
og senere en Taskforce med repræsentanter fra idrætslivet, skoleverdenen og kommunale 
forvaltninger til at løse denne udfordring. Det forventes at tage minimum 7-8 måneder før 
det er realistisk at denne taskforce kan præsentere en model eller lignende, som kan imøde-
komme de problematikker der findes på området. Der var desuden enighed om, at det var en 
kommunal opgave og at det var direktørerne og politikkerne i Greve Kommune som har an-
svaret for at skolerne får implementeret målene/kravene, herunder den åbne skole. Derud-
over blev det besluttet at Michael og Peter fremsender et notat hvori de beskriver udfordrin-
gen på området. Dette notat bliver fremsendt til Idrætsrådet, således det kan tages op til drøf-
telse på næste idrætsrådsmøde den 28.10.2015. Der var enighed om, at det almindelige be-
greb bevægelse i skolen var det, IR ville interessere sig for og ikke eksamensdelen. 

 
Svend Edelmann præsenterede herefter en partnerskabsmodel fra Tune IF til inspiration på 
området. Tune IF opretter automatisk tvunget medlemskab af foreningen for skoleelever, 
som deltager i skoleprojekterne. Det vakte kritik i IR.  

 
6. Budget 2016 - 2019  

Budgetforslaget blev behandlet første gang på byrådets møde den 31.08.2015 og er lagt på 
kommunens hjemmeside. Frist for bemærkninger blev sat til den 14.09.2015. Formandska-
bet har vurderet, at budgetforslaget ikke har givet anledning til yderligere kommentarer fra 
IRs side, idet der er taget vidtgående hensyn til IRs tidligere bemærkninger. 

 IR´s beslutning den 30.09.2015, punkt 3: 
Formandskabet informerede omkring budgetforliget på drifts- og anlægssiden på idrætsom-
rådet. Punktet blev taget til efterretning med nedenstående tilføjelse. 
Svend Edelmann påpegede at Tune IF´s anlægsønske vedr. Center for Bedre Livskvalitet 
ikke var blevet prioriteret i budgetforliget. Jørgen Nielsen påpegede vedr.  Greve Fodbold 
klubhus: ”Vi skal også gøre indsigelser mod, at de 3,5 millioner der i tidligere budgetter var afsat 
til renovering af fodboldhuset, er taget af. Der var en god grund til at disse midler blev afsat, da 
fodboldhuset er ved at falde sammen”. 
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7.   Referat af KFU-mødet den 08.09.2015 

       Sag nr. 1, 8, 9 og 12 

Sag. 1. Fritidsvaner hos børn, unge og voksne borgere i Greve 2014/15 - med oplæg fra Syddansk Universi-
tet 

Indstilling 
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 
1.      at rapporten tages til efterretning 
2.      at undersøgelsens resultater og perspektiver anvendes som videngrundlag for kommende indsatser på 

idræts- og fritidsområdet, herunder i kommende handleplaner til Idræts- og Fritidspolitikken 
3.      at Kultur- og Fritidsudvalget inviterer Idrætsrådets og Fritidsrådets repræsentanter til dialogmøde på 

udvalgets møde den 6. oktober 2015  
4.      at kendskab til rapporten og dens indhold udbredes til andre fagområder og interessenter, som kan have 

gavn af den opnåede dokumentation jf. den foreslåede tidsplan. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. september 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 
1. Rapporten blev taget til efterretning 
2.-4. Godkendt. 
 
Sag. 8. Budgetstyring september 2015 - Budgetopfølgning 2/2015 og Anlægsrapport 2/2015 
Indstilling 
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, 
1.      at Direktionens Budgetopfølgning 2/2015 på udvalgets område tages til efterretning 
2.      at der meddeles tillægsbevilling til udvalgets budget, jf. nedenstående tabel: 

  
Mio. kr. 2015 
Merforbrug -0,500 
Mindreforbrug 0,740 
Kompenserende tiltag 0,000 
Samlet for KFU 0,240 

Merudgift / mindreindtægt (-), mindreudgift / merindtægt (+) 
  

3.      at udvalgets omplaceringer mellem budgetområder, jf. nedenstående tabel, godkendes 
  

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 
4.01 Kultur -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 
4.02 Fritid 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.03 Fritids- og ungdomsklubber 0,000 0,000 0,000 0,000 
Samlet for KFU -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 

Merudgift / mindreindtægt (-), mindreudgift / merindtægt (+) 
  

4.      at anlægsrapport 2 pr. 31. juli 2015 tages til efterretning 
5.      at anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 afventer regnskabsafslutningen 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. september 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 
1.-5. Anbefales. 
Jette Andersen (A) afventer stillingtagen. 
 
Sag. 9. Udfordringer og indsatsområder til sektorredegørelsen 
Indstilling 
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at udfordringer og indsatsområder til indarbejdelse i udvalgets sek-
torredegørelse godkendes. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. september 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 
Godkendt. 
Jette Andersen (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) afventer budgetforhandlingerne 2016-2019. 
  
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Udfordring 2: Implementering af idræts- og fritidspolitikken kan in-
deholde et indsatsområde om integration og flygtninge. 
 
Sag. 12. Meddelelser fra administrationen 2015 
Regler for afvaskning og påklædning i Greve Svømmehal 

Kultur- og Fritidsudvalget efterspurgte på sidste møde den 11. august 2015 et notat om regler for brug af og 
ophold i svømmehallen. 

Greve Svømmehal orienterer i vedlagte notat om svømmehallens regler for afvaskning og påklædning.  

Udlejning af Aktivhuset Olsbækken 

Administrationen orienterer i vedlagte notat om retningslinjerne for udlejning af Aktivhuset Olsbækken. 

Byrådet har den 22. juni 2015 godkendt et års prøveperiode for udlejning af huset fra den 1. juli 2015 til og 
med den 30. juni 2016. 

Atletikstadion på Greve Idræts Center 

Administrationen giver på mødet en status på renovering af atletikstadion og den gennemførte udbudsproces. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. september 2015: 

Ikke til stede: Ingen. 

Regler for afvaskning og påklædning i Greve Svømmehal 

Orienteringen blev taget til efterretning, og Kultur- og Fritidsudvalget henstiller til svømmehallen at ind-
skærpe reglerne over for svømmehallens brugere. 

Udlejning af Aktivhuset Olsbækken 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Atletikstadion på Greve Idræts Center 

Administrationen gav en status på mødet med udgangspunkt i et notat, der blev sendt til Byrådet den 8. sep-
tember 2015.  

Samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger i Greve Kommune 2015 

På udvalgets sidste møde den 11. august 2015 (punkt 16) orienterede administrationen om fordelingen af det 
samlede beløb til otte ansøgere. Efterfølgende har Arenaskolen og Greve Håndbold tilbagebetalt deres beløb, 
da projektet ikke kunne gennemføres. Kultur- og Fritidsudvalget lagde vægt på, at det tilbagebetalte beløb på 
30.000 kr. kan søges til andre samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger.  

IR´s beslutning den 30.09.2015, punkt 7: 

Sag nr. 1:t.t.e 
Sag nr. 8:t.e.e 
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Sag nr. 9:t.t.e 
Sag nr. 12:t.t.e 

 
Punkt nr. 8 KFU-mødet den 06.10.2015   

 Ud over dialogen mellem KFU og IR og FR var der ingen oplysninger om punkter på det 
kommende KFU-møde. 

 
9. Meddelelser/gensidig orientering   

 a Høringsmateriale vedrørende Tjørnelyskolen sendt til IR den 29.09.2015. Punktet blev be-
handlet under Lokalefordelingsudvalget. 

 b Møde i det regionale forum for Idrætsråd i Ringsted den 14.11.2015. Ingen deltagere fra 
IR. 

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

 a. Lokalefordelingsudvalget: 
 Udvalget har holdt temamøder den 26.08. og den 21.9. 2015. Formanden for udvalget orien-

terer kort om temadrøftelserne. 
 Jørgen Nielsen orienterede kort omkring udfordringerne for fritidsbrugerne i forbindelse 

med en evt. lukning af Tjørnelyskolen samt renovering af Hedelyskolen og Mosedeskolen. 
Der har været afholdt møder for at imødekomme disse udfordringer. 

 Svend Edelmann pointerede i den forbindelse, at det var vigtigt, at svømmeklubberne også 
indgik i dialogen omkring denne udfordring for at finde den mest optimale løsning.  

 Formanden ville gerne have ført til referat, at administrationen udførte et flot stykke arbejde 
 i forbindelse med lokalefordelingen. 

b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget: Intet. 
 
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:  
Bredde- og Grevepuljeudvalget har holdt fællesmøde den 16.09.2015. 
Der er blevet evalueret på arbejdet, herunder definitioner/ansøgningstider og der er fundet en 
ny tidsplan for arbejdet. Der var desuden enighed om at mulighederne for at indgå partner-
skaber ikke bør ligge i puljerne og derfor ikke stå angivet som en mulighed på den digitale 
ansøgningsblanket i puljernes retningslinjer. 
 

 d. Greve-puljeudvalget:  
Se ovenfor 
 
e: Facilitetsområdet:. 

 Sidste opdatering omkring plejeplaner er sendt til IR den 03.09.2015 af Jakob Thune. 
Teknik og Miljø har den 10. september fremlagt aftaler og statusrapport med Hede Dan-
mark. Idrætsrådet vil få dette materiale fremsendt snarest.   

11.   Idrætsrådets mødeplan for 2015 
 Kommende møder: 

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 
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Onsdag den 9. december i Greve Golf Klub, kl. 17.30-19.30, forplejning efter mødet 
 

12.   Eventuelt:  
Møde afsluttet kl. 20:35 


	Referaterne er sendt ud hhv. den 25.08 og 27.08.2015.

