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Idrætsrådet
Referat
19.08.2015 på Jenners Seaside, Mosede Havn
16.30 - 18.00
(Forplejning 18.00 - 19.00) efterfølgende fællesmøde med Fritidsrådet, se særskilt dagsorden

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:
Helen Kehler (afbud)
Jørgen Nielsen (afbud)
Finn Hansen (afbud)
Michael Stoltenberg (afbud)
Sven-Erik Hørmann

Til stede fra administrationen:
Jakob Thune
Morten Wagner Reynhard
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1. Godkendelse af referat af mødet den 27.05.2015
Referatet er sendt ud den 08.06.2015
IRs beslutning den 19.08.2015, punkt 1:
Godkendt
Formandskabet bød desuden Robert Kristiansen velkommen som nyt medlem i Idrætsrådet.
2. Godkendelse af dagsordenen
IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 2:
Godkendt
3. Budget 2016 - 2019
Budgetforslaget lægges på kommunens hjemmeside den 13.08.2015. Nærmere orientering
følger senest på IR-mødet. Høringsperioden slutter 26.08.2015. Sagen er også på fællesmødedagsordenen senere.
IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 3:
Budgettet var blevet udsat grundet forhandlinger mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi.
Der var i forbindelse med budgettet enighed om, at Idrætsrådet skulle have fokus på budgetprocessen, herunder også området omkring faciliteter mv. I den sammenhæng blev det pointeret, at der skulle være fokus på hvilken betydning, det vil have for lokalefordelingen, hvis
det blev politisk besluttet at lukke Tjørnelyskolen. Dette konkret i forhold til idrætshallerne
og svømmehallen på skolen, som bliver benyttet af foreningerne.
Derudover blev det bemærket, at prioriteringskatalogerne umiddelbart indikerede, at det politiske niveau har været lydhør over for Idrætsrådet i forbindelse med budgetdialogmødet.
Det blev også oplyst, at der var udfordringer med atletikbanerne på Greve Stadion i forhold
til den afsatte økonomiske ramme, hvilket også har betydet, at tidsplanen for projektet ikke
har kunne overholdes. Der er også mulige problemer med økonomien omkring petanque hallen i Karlslunde.
4. Etablering af et idræts- og fritidssekretariat
Byrådet traf følgende beslutning på mødet den 22.06.2015: Økonomi- og Planudvalgets
indstilling blev godkendt.
(A), (C) og (Ø) stemte imod med ønske om at afvente fælles enig indstilling fra Fritidsrådet og
Idrætsrådet inden endelig beslutning.
(KFU´s og ØPU-udvalgets beslutning nedenfor startende med administrationens indstilling først)
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at der tages stilling til oprettelse af et Idræts- og Fritidssekretariat
2. at et Idræts- og Fritidssekretariat starter op i januar 2016, som beskrevet i sagen som etape 1
3. at der overføres opgaver fra administrationen til sekretariatet, som beskrevet i vedlagte bilag
4. at et Idræts- og Fritidssekretariat placeres på Greve Idræts- og Fritidscenter midlertidig og senere overflyttes til Greve Borgerhus
5. at endelig stillingtagen til oprettelse og finansieringen af sekretariatet indgår i budgetprocessen
2016-19 med det udarbejdede prioriteringsrumsforslag
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KFU 02.06.2015
Ikke til stede: Ingen.
1. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der oprettes et Idræts- og Fritidssekretariat
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales med bemærkning om, at administrationen anmodes om at overveje en samplacering
af kommunale medarbejdere på idræts- og fritidsområdet med sekretariatet uden for rådhuset for at
understøtte samarbejdet mellem de to enheder
5. Anbefales med bemærkning om, at ledige lønmidler fra 2016 på 0,500 mio. kr. som følge af
overflytning af opgaver fra administrationen til sekretariatet medgår til finansiering af sekretariatet,
og at den resterende finansiering henvises til budgetprocessen.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.

Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 15. juni 2015:
Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø), Henrik Klem Lassen (I)
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.
Fritidsrådets kommende forslag og bemærkninger indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde
med etablering af et Idræts- og Fritidssekretariat.
Niclas Bekker Poulsen (A) afventer stillingtagen

Foreløbig orientering fra formandskabet om Fritidsrådets holdning til spørgsmålet.
Sagen er også på fællesmødedagsordenen senere.
IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 4:
t.t.e
5. Skolereformens indflydelse på idræts- og fritidsområdet
På IR-mødet den 15.04.2015 blev det besluttet, at Michael Stoltenberg og Peter Roslev
skulle udarbejde et notat om emnet, blandt andet i lyset af en undersøgelse fra Syddansk
Universitet. Der afventes en status på dette notat.
På IR-mødet den 27.05.2015 blev der udtrykt behov for en større kommunale koordinering
mellem de forskellige forvaltninger, hvis potentialet skal udnyttes m.v. Administrationen
orienterer om nyt.
Sven Edelman har desuden oplyst at der snart kan fremlægges et udkast omkring samarbejdsaftaler mellem skoler og foreningslivet.
IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 5:
Peter Roslev og Michael Stoltenberg forventes at fremkomme med et udkast til næste
Idrætsrådsmøde den 30.09.2015
Anne Marie Lyduch oplyste i den forbindelse, at GSB også har gang i skoleprojekter og
samarbejder med den musiske skole. Det blev påpeget, at det var centralt, at der var en rød
tråd i skoleprojekterne, hvilket omfatter klassetrin og eksamensfag, herunder fagdidaktiske
krav mv.
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Derudover oplyste Peter Roslev, at KL afholder en konference i Karlslunde IF ift. skolesamarbejde med idrætsforeninger den 17. september.
I Tune IF afholdes også samarbejdsprojekter i dette skoleår.
Derudover var der opmærksomhed på, at skoleprojekter som udgangspunkt kun har en varighed på 1 år, og hvordan vidensdelingen fra projekterne kan komme alle skoler og børnehaver/SFO`er til gavn.
Derudover var der også spørgsmål vedr. idrætsmærket til skolerne. Administrationen oplyste, at skolerne ikke havde tilmeldt idrætslærere til det planlagte arrangement omkring
idrætsmærket. Idrætsrådet ønskede, at der blev taget initiativ til, at skolerne får tilmeldt sig
et nyt arrangement via Center for Dagtilbud & Skoler, således at idrætsundervisningen i skolerne kan blive opkvalificeret.
Sven Edelmann oplyste, at han ville komme med et udspil til en skabelon til samarbejdsaftaler mellem skoler og foreningslivet til næste Idrætsrådsmøde den 30.09.2015
Administrationen påpegede, at skolereformen krævede tålmodighed at arbejde med generelt.
Skolerne står over for en massiv opgave med at få implementeret alle dele af reformen, og
dette kræver tid. Generelt er Greve Kommune stadigvæk på et tidligt stadie i denne proces,
herunder også med samarbejde med foreningslivet.
Peter Roslev pointerede, at det var centralt, at det var foreningerne som tog førertrøjen i forhold til samarbejdsprojekterne med skolerne. Foreningerne har ikke tid til at afvente, at skolerne kommer på banen. Foreningerne mister allerede nu medlemmer pga. skolereformen,
derfor er det centralt, at foreningerne tager en aktiv rolle i forhold til disse samarbejdsprojekter.
Administrationen påpegede, at det var vigtigt, at skolerne var med i denne proces. Det er
vigtigt, at alle partner påtager sig et ejerskab og ansvar i forhold til samarbejdsaftalerne.
Anne Marie Lyduch mente, at det kræver at skolerne skal kunne se, hvad foreningerne kan
tilbyde skolerne. I den forbindelse nævnte hun et katalog over hvad foreninger kunne tilbyde
til skolerne.
6. Handleplaner Idræts- og Fritidspolitik 2013 - 2016
Som oplyst på IR-mødet den 27.05.2015, pkt. 10 forventedes sagen forelagt på dette møde.
Formandskabsgruppen har senest holdt møde den 11.08.2015. Sagen bliver efter aftale med
formandskabet behandlet på fællesmødedagsordenen senere.
Kommunen har fået udarbejdet en fritidsvaneundersøgelse blandt voksne. Administrationen
orienterer også kort omkring dette på fællesmødet
IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 6:
Ole Nielsen orienterede omkring materialet og processen. Det blev aftalt, at Idrætsrådet skal
have mere tid til at gennemlæse materialet, således der er et tilstrækkeligt beslutningsgrund-
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lag inden beslutningerne skal træffes. Dette punkt kommer derfor også på dagsordenen til
Idrætsrådetsmøde den. 30.09.2015
7. Referat af KFU-mødet den 02.06.2015
Sag nr. 1. Frigivelse af anlægsbevilling til lokaler i Greve Idrætscenter til Greve Trim –Lukket
Sag nr. 3. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2016-2019
Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,
1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og
Byrådets videre budgetbehandling
2. at forslag til bruttoanlægskatalog oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling
3. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1. Kultur- og Fritidsudvalget undlader at stemme og oversender prioriteringskataloget til Økonomi- og
Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling.
Følgende nye forslag skal tilføjes i prioriteringskataloget:
·
Besparelse på klubber som følge af faldende medlemstal
·
Flytning af Klub Oasen til Strandskolen
·
Mulighed for reduktion i aftenskolernes tilskud til bevægelse
·
Mulige energibesparelser ved Green Key
2. Kultur- og Fritidsudvalget undlader at stemme og oversender bruttoanlægskataloget til Økonomiog Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling.
Udvalget tilkendegiver:
·
At beløbet på 5,5 mio. kr. til tilskud til springhal i tilbygning til Karlslunde Hallerne/House of Performance ændres til 6,0 mio. kr.
 At der udarbejdes anlægsforslag for etablering af en samlet lokaleløsning for Den Musiske Skole i
Greve.
3. Godkendt.
Sag nr. 4. Etablering af elite-talentidrætsklasser i Greve Kommune
Indstilling
Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at der arbejdes hen imod etablering af elite-talentidrætsklasser i 7. og 8. klasse i Greve Kommune i
skoleåret 2016/17 og i 7., 8. og 9. klasse i skoleåret 2017/18 og frem
2. at der ansættes en elite-talentklassekoordinator, som ansættes senest 1. november 2015, såfremt
der oprettes elite-talentklasser
3. at udgiften på 0,150 mio. kr. til aflønning af en elite-talentklassekoordinator i indeværende år finansieres af overførte midler fra folkeoplysningsrammen, budgetområde 4.02
4. at endelig beslutning om etablering af elite-talentklasser og permanent finansiering af ordningen
på 1,108 mio. kr. i 2016 stigende til 2,300 mio. kr. fra 2018 og frem henvises til budget 2016-19, jf. vedlagte prioriteringsrumsforslag.
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Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Sagen blev udsat, og administrationen undersøger de spørgsmål, der blev stillet på mødet, om projektets
økonomi.
Sag nr. 5. Handleplan for styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at arbejdsgruppens handleplan godkendes
2. at handleplanens indsatser indgår i kommende handleplaner for udmøntning af Idræts- og Fritidspolitikken.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.

Sag nr. 6. Oprettelse af et Idræts-og Fritidssekretariat i Greve Kommune
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at der tages stilling til oprettelse af et Idræts- og Fritidssekretariat
2. at et Idræts- og Fritidssekretariat starter op i januar 2016, som beskrevet i sagen som etape 1
3. at der overføres opgaver fra administrationen til sekretariatet, som beskrevet i vedlagte bilag
4. at et Idræts- og Fritidssekretariat placeres på Greve Idræts- og Fritidscenter midlertidig og senere
overflyttes til Greve Borgerhus
5. at endelig stillingtagen til oprettelse og finansieringen af sekretariatet indgår i budgetprocessen
2016-19 med det udarbejdede prioriteringsrumsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.

1. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der oprettes et Idræts- og Fritidssekretariat
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales med bemærkning om, at administrationen anmodes om at overveje en samplacering af kommunale medarbejdere på idræts- og fritidsområdet med sekretariatet uden for rådhuset for at understøtte samarbejdet mellem de to enheder
5. Anbefales med bemærkning om, at ledige lønmidler fra 2016 på 0,500 mio. kr. som følge af
overflytning af opgaver fra administrationen til sekretariatet medgår til finansiering af sekretariatet, og at den resterende finansiering henvises til budgetprocessen.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.
Sag nr. 9. P-pladser ved Greve Idræts- og Fritidscenter

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at anlægsudgifterne på 1,5 mio. kr. til flere P-pladser ved GIC indgår i budgetlægningen 2016.
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Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Godkendt, at forslaget indgår i bruttoanlægskataloget 2016.
Sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets budgetbehandling.
Sag nr. 10. Godkendelse af Integrationspolitik 2015-2019

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at integrationspolitikken godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.

IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 7:
Sag nr. 1:t.t.e
Sag nr. 3:t.t.e
Sag nr. 4:t.t.e
Sag nr. 5:t.t.e
Sag nr. 6:t.t.e
Sag nr. 9:t.t.e
Sag nr. 10:t.t.e

8. Referat af KFU-mødet den 11.08.2015
Sag nr. 5. Prioriteringsrum til Budget 2016-2019
Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at prioriteringskataloget oversendes til den videre budgetproces.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Kultur- og Fritidsudvalget undlader at stemme og oversender prioriteringskataloget til den videre budgetproces.
Sag nr. 6. Anlægsbevilling til kunstgræsbane på Hundige Boldfælled

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,
1. at der meddeles anlægsbevilling til anlæg af kunstgræs på Hundige Boldfælled på 5 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr.
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2. at borgmesteren bemyndiges til at godkende valg af lavestbydende entreprenør, idet Byrådet efterfølgende orienteres om valget
3. at driftsudgiften på 180.000 kr. årligt i 2016 og frem indarbejdes i budgetlægningen som en teknisk
rettelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1.-3. Anbefales.
Sag nr. 7. Afregning af tilskud til voksenundervisning 2014 – aftenskoler

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at regnskaberne for 2014 godkendes
2. at der, af det tilbageførte beløb på 542.736 kr., bevilges 300.000 kr. til:
a. 100.000 kr. til lederfest, som overføres til 2016
b. 100.000 kr. til samarbejdsaftaler mellem idræts- og fritidsforeninger og skoler
c. 100.000 kr. til undersøgelse af muligheder og behov for skaterpark og parkourbane
2. at det resterende beløb på 242.736 kr. tilgår kassen.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1. Godkendt
2. Punkt 2b blev godkendt. Punkt 2a og 2c blev ikke godkendt
3. Blev ikke godkendt
Sag nr. 8. Ombygning af Tune Tandklinik til nye funktioner

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,
1. at projektet godkendes
2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.050.000 kr. finansieret af kassen
3. at den opnåede besparelse på udgift til huslejeleje på 85.000 kr. tilgår kassen fra 2016 og frem
4. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at den vedlagte brugsretsaftale for TIF godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1.-4. Anbefales.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.
Sag nr. 9. Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Greve Kommune og Greve Strands Badmintonklub

Indstilling
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Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at fornyelse af partnerskabsaftalen mellem Greve Kommune og Greve Strands Badmintonklub godkendes for en ny 2-årig periode med 250.000 kr. pr. år.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Anne Marie Lyduch (V)
Anne Marie Lyduch (V) spurgte, om hun er inhabil i punktets behandling, da hun er formand for Greve
Strands Badmintonklub. Kultur- og Fritidsudvalget erklærede Anne Marie Lyduch for inhabil i punktets
behandling. Anne Marie Lyduch forlod herefter lokalet.
Godkendt.

Sag nr. 10. Etablering af elite- talentklasser i Greve Kommune

Indstilling
Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at der arbejdes hen imod etablering af elite-talentidrætsklasser i 7. og 8. klasse i Greve Kommune i
skoleåret 2016/17 og i 7., 8. og 9. klasse i skoleåret 2017/18 og frem
2. at der ansættes en elite-talentklassekoordinator senest 1. november 2015, hvis der oprettes elitetalentklasser, og at koordinatoren ansættes 25 timer
3. at udgiften på 0,070 mio. kr. til aflønning af en elite-talentklassekoordinator i indeværende år finansieres af overførte midler til formålet fra folkeoplysningsrammen, budgetområde 4.02 Fritid
4. at endelig beslutning om etablering af elite-talentklasser og permanent finansiering af ordningen på
0,928 mio. kr. i 2016 stigende til 1,985 mio. kr. fra 2018 og frem henvises til budget 2016-19, jf. vedlagte
prioriteringsrumsforslag-model 2.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1.-4. Anbefales med bemærkning om, at prioriteringsrumsforslaget får den tilføjelse, at der kan opnås en
indtægt ved, at tilbuddet også er åbent for udenbys elever.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) afventer stillingtagen.
Sag nr. 16. Meddelelser fra administrationen 2015
Støtte til elite- og talentidræt i 2015
Eliteidrætsudvalget har uddelt støtte til elite- og talentidræt i 2015.
Der var i alt 749.656 kr. inkl. moms. i 2015 til formålet. Puljen er i indeværende år blevet søgt af 11
idrætsforeninger.
Eliteidrætsudvalget valgte at give tilskud til 10 af disse idrætsforeninger. Der blev givet afslag til Karlslunde Idrætsforenings gymnastikafdeling. Dette var på grund af, at deres gymnastik disciplin, show
gymnastik, ikke er anerkendt af Danmarks Idrætsforbund, hvilket er et krav for at modtage støtte, jf. retningslinjerne for puljen. Eliteidrætsudvalget har derfor bevilget 749.656 kr. til 10 idrætsforeninger til deres elite- og talentarbejde.
Bevillinger er blevet tildelt i en to årig periode dog afhængigt af, at budgettet for Greve Kommune 2016
bliver vedtaget og af en evaluering af idrætsforeningens resultater mv.
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Fordelingen af beløbene til foreningerne fremgår af Greve Kommunes hjemmeside på disse link: Eliteog talentstøtte 2015 (download linket til højre på hjemmesiden).
Tilskud til nedsat deltagerbetaling i aftenskolerne
Efter flere henvendelser fra pensionister omkring fortolkning og forståelse af de gældende retningslinjer
for tilskud til nedsat deltagerbetaling vil administrationen tydeliggøre teksten, så der fremover kommer
til at stå:
Arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister bosiddende i Greve Kommune kan få kommunalt tilskud på højst 400 kr. pr. hold, mod selv at betale mindst 1/3 del af deltagerprisen. Der ydes tilskud til
max. 2 hold eller foredragsrække pr. kalenderår. (Holdets startdato afgør hvilket kalenderår, der er gældende). For at kunne modtage tilskud skal personerne opfylde følgende kriterier:


Arbejdsledige



Aftenskolen indhenter dokumentation på jobcentret for, at personen er arbejdsledig, og tilmeldt jobcentret.



Efterlønsmodtagere



Aftenskolen skal se dokumentation for, at personen modtager efterløn.



Pensionister



Personer, der alene modtager folkepension, førtidspension og ATP, er berettiget til tilskud. Pensionister med andre indtægtsformer, som fx løn, privat- eller arbejdsgiverbetalte pensioner, er ikke berettiget til tilskud.

Derudover vil ovenstående berettigede personer kunne modtage et ekstraordinært tilskud på 700 kr., når
de deltager på små It-undervisningshold. Denne ordning gælder frem til 2015.
Samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger i Greve Kommune 2015
Der har i 2015 været budget på 217.500 kr. inkl. moms. til samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger i Greve Kommune. I den forbindelse er der modtaget otte ansøgninger fra foreninger på i alt 380.600
kr. Det har således ikke været muligt at imødekomme alle ansøgninger med det fulde beløb, men alle ansøgere er blevet tilgodeset.
Center for Byråd & Borgerservice har sammen med Center for Dagtilbud & Skoler foretaget en faglig
vurdering af ansøgningerne og fordelt rammen til de otte ansøgninger således:


Tune IF og Hedelyskolen - Gymnastik til børn med særlige behov
Støttet med: 11.500 kr. Søgt: 11.500 kr.



Karlslunde IF og Karlslunde Skole samt Strandskolen - Idræt I Skolen
Støttet med: 55.000 kr. Søgt: 140.000 kr.



Tune IF og Tune Skole - Faglig fordybelse og motion
Støttet med: 40.000 kr. Søgt: 66.000 kr.



Greve Strands Badmintonklub og Hedelyskolen - Mere og bedre bevægelse i Folkeskolen
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Støttet med: 35.000 kr. Søgt: 58.500 kr.


Greve Bordtennisklub og Holmeagerskolen - Motorisk udvikling igennem bordtennis
Støttet med: 18.000 kr. Søgt: 35.000 kr.



Greve Håndbold og Arenaskolen - Bevægelse og inklusion via håndbold
Støttet med: 30.000 kr. Søgt: 30.000 kr.



Greve Floorball og Damagerskolen/SFO - Idrætstilbud til børn
Støttet med: 13.000 kr. Søgt: 15.000 kr.



Tune IF og Tune Skole - Fodbold og håndbold som valgfag
Støttet med: 15.000 kr. Søgt: 24.600 kr.

Musisk-kulturelle daginstitutioner i Greve
Projekt, De Musisk-kulturelle Daginstitutioner i Greve, er et nyt samarbejde og forskningsbaseret udviklingsprojekt mellem Distrikt Karlsvognen (seks daginstitutioner), Den Musiske Skole i Greve, Greve
Strand Badminton, Greve Bibliotek og en forsker ved DPU.
Den Musiske Skole i Greve orienterer nærmere om projektet i vedlagte notat.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Orienteringen blev taget til efterretning.

IR´s beslutning den 19.08.2015, punkt 8:
Sag nr. 5:tte
Sag nr. 6:tte
Sag nr. 7:tte
Sag nr. 8:tte
Sag nr. 9: tte
Sag nr. 10: tte
Sag nr. 16: tte
9.

Meddelelser/gensidig orientering

10. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.:
a. Lokalefordelingsudvalget:.
Udvalget holder temamøde den 26.08.2015 med udgangspunkt i de forhold, som udvalget
har ”parkeret til debat” i forbindelse med seneste lokalefordeling.
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b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
Intet nyt
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
Bredde-idrætspuljeudvalget og Greve-puljeudvalget holder fælles evalueringsmøde den
16.09.2015. På IR-mødet blev der bedt om, at beslutningen om én årlig uddeling tages med i
drøftelserne.
d. Greve-puljeudvalget:
Se ovenfor
e: Facilitetsområdet:.
Dialog med Hede Danmark omkring plejeplaner på facilitetsområdet. Administrationen orienterer omkring plejeplanerne mv.
Administrationen ønsker oplyst, hvilke konkrete områder der ønskes plejeplaner for. Derefter vil administrationen tage dialogen med aktørerne, således at relevant materiale kan blive
sendt.
11. Idrætsrådets mødeplan for 2015
Kommende møder:
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
12. Eventuelt:
Mødet hævet kl. 18.00

