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Idrætsrådet 
 

Referat  
27.05.2015 på Greve Idræts- og Fritidscenter  

18.30 - 20.30 

(Forplejning 17.45-18.30) 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 
Ole Nielsen, næstformand 
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 
Mette Bech Thomsen 
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: 
Sven Edelmann (afbud) 

 
 
 

Til stede fra administrationen: 
Morten Wagner Reynhard  
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1. Godkendelse af referat af mødet den 15.04. 2015 
Referatet er sendt ud den 27.04. 2015 
IRs beslutning den 27.05. 2015, punkt 1: 
Godkendt. Gælder også referatet fra fællesmødet med FR samme dag 

  
2. Godkendelse af dagsordenen 
IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 2: 
Godkendt 

 
3. Budget 2016 - 2019 
Som vedtaget på IR-mødet den 15.04.2015 behandles budgetsagen på hvert IR-møde, til budgettet 
bliver vedtaget af byrådet i oktober 2015. Budgetdialogmødet blev afholdt med KFU den 
05.05.2015. Der henvises i den forbindelse til formandens mail til rådet af 04.05.2015 og til ved-
lagte indlæg til mødet fra Tune Hallerne og Karlslunde Idræts Forening. 
Formandskabets mail af 05.05.2014 vedrørende budget 2015 - 2018 blev citeret på budgetdialogmø-
det. Formandskabet har udarbejdet et opdateret udkast som lægges ved. Vi har lovet at fremsende 
det til KFU efter en drøftelse i IR.  
Der henvises også til punkt 7 nedenfor vedrørende KFU´s efterfølgende behandling af prioriterings-
rumssagen. 
IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 3: 
IR godkendte formandskabets udkast med en tilføjelse af ønsket fra tidligere år om ligestilling mel-
lem idrætten og aftenskolerne omkring bevægelsesaktiviteter. 
 

 
4.  Styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune 
Arbejdsgruppen har holdt sit afsluttende møde den 11.5. 2015, jf. beslutningen i IR den 25.03. 
2015. Referat fra mødet eftersendes.  
IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 4: 
 Referatet blev taget til efterretning. Sagen forelægges KFU på mødet den 02.06.2015. 

 
5. Skolereformens indflydelse på idræts- og fritidsområdet 
På IR-mødet den 15.04.2015 blev det besluttet, at Michael Stoltenberg og Peter Roslev skulle udar-
bejde et notat om emnet, blandt andet i lyset af en undersøgelse fra Syddansk Universitet. 
IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 5: 
IR afventer, at Michael Stoltenberg og Peter Roslev udarbejder notatet. Det blev oplyst, at notatet 
kommer til at fokusere på, at foreningerne skal tage førertrøjen i forhold til at udvikle og imøde-
komme de problemstillinger, der findes på området. Konkret var der fokus på at udvikle et katalog, 
hvor idrætsforeningerne kan tydeliggøre over for skolerne, hvilke muligheder og kompetencer de 
kan tilbyde skolerne. 
Det blev desuden bemærket, at idrætsfaget nu er blevet et eksamensfag, hvilket burde medvirke til 
et større fokus på faget generelt, Det blev også pointeret, at der var et behov for en større kommunal 
koordinering mellem de forskellige forvaltninger, hvis potentialet skulle udnyttes i skolereformen 
samt politiske retningslinjer fra Børn- og Ungeudvalget. 
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6. Integrationspolitik 
På fællesmødet med FR den 15.04.2015 blev der orienteret om, at et forslag til integrationspolitik 
blev sendt til høring med svarfrist den 12.05.2015. Formændene for IR og FR har sendt et foreløbigt 
høringssvar med oplysning om, at sagen i øvrigt behandles på de to råds ordinære møder. For-
mandsbrevet og forslag til integrationspolitik lægges ved. 
IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 6: 
Det foreløbige høringssvar blev godkendt men suppleres med essensen af følgende: 
Der var en drøftelse omkring vigtigheden af at involvere forældrene i foreningslivet. Det var også 
vigtigt at interessere sig for at inddrage de voksne i selve aktiviteten. Det blev også pointeret, at det 
var vigtigt, at der skete en ordentlig og grundig introduktion til foreningslivet - en mentorordning 
kunne være en god ide fremadrettet. Opfølgning var også vigtig. 
 Derudover anbefalede IR, at man havde en dialog med foreningerne i lokalområdet i forhold til 
hvilke tiltag, de ser som relevante. Det blev også præciseret, at det ikke var fornuftigt at mange inte-
grationsprojekter kun havde en varighed på et år. Der skulle arbejdes mere målrettet i en længere 
periode, før der kunne skabes resultater. Endelig havde IR en tanke til politisk overvejelse omkring 
tvungen foreningsaktivitet for at opnå hurtigere integration. 
 

7. Referat af KFU-mødet den 05.05. 2015 

Sag nr. 1 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2016-2019 
Indstilling 
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, 
1.      at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 
2.      at der evt. peges på yderligere områder til udfyldelse af prioriteringsrummet 
3.      at første udgave af bruttoanlæg drøftes 
4.      at der evt. udpeges yderligere områder til bruttoanlægskataloget. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. maj 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 
1.      Kultur- og Fritidsudvalget drøftede første udgave af prioriteringsrummet og afventer stillingta-

gen med undtagelse af ændringsforslag om salg af borgerhuse, der udgår af prioriteringsrummet. 
2.     Kultur- og Fritidsudvalget pegede på yderligere forslag til prioriteringsrummet: 

• Klubområdet generelt grundet faldende medlemstal 
• De prioriteringsforslag fra sidste års budgetproces, der ikke kom i spil, genfremsættes 

            Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) afventer stillingtagen. 
3.      Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen. 
4.      Kultur- og Fritidsudvalget ønsker alle forslag fra listen over budgetønsker indskrevet i bruttoan-

lægskataloget og prioriteringskataloget. Endvidere ønsker udvalget, at der udarbejdes forslag til 
udvikling af Hundige Parken, jf. idéer fra budgetdialogmødet. 

 
Sag. 2. Budgetstyring maj 2015 - Budgetopfølgning 1/2015 og Anlægsrapport 1/2015 
Indstilling 
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller 
1.      at der meddeles tillægsbevilling til udvalgets budget, jf. nedenstående tabel: 

  
Mio. kr. 2015 
Merudgift -0,100 
Mindreudgift 0,442 
Kompenserende tiltag 0,000 
Samlet for udvalget 0,342 
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2.      at udvalgets omplaceringer mellem budgetområder, jf. nedenstående tabel, godkendes 
  

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 
4.01 Kultur 0,273 0,278 0,278 0,278 0,278 
4.02 Fritid 4,040 4,116 4,116 4,116 4,116 
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber  0,375 0,382 0,382 0,382 0,382 
Samlet for udvalget 4,688 4,776 4,776 4,776 4,776 

  
3.      at Anlægsrapport 1/2015 på udvalgets område tages til efterretning 
4.      at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015 til udvalgets anlægsprojekter, jf. nedenstå-

ende tabel, finansieret af merindtægter i Budgetopfølgning 1/2015: 
  

Mio. kr. 2015 
Gulv i Karlslundehallerne, hal 2 og motionscenter 0,804 
Tag på Tunehallerne, hal 2 1,992 
Samlet for udvalget 2,796 

 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. maj 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.-3. Anbefales 
4. Anbefales med ændring af beløbenes fortegn i tabellen som angivet:  
  

Mio. kr. 2015 
Gulv i Karlslundehallerne, hal 2 og motionscenter - 0,804 
Tag på Tunehallerne, hal 2 - 1,992 
Samlet for udvalget - 2,796 

  
Til Økonomi- og Planudvalgets møde ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at notat om jordsalg suppleres med 
datoer for, hvornår beløbene er tilgået kassen. 
 
Sag. 4. Klage fra to foreninger over Lokalefordelingsudvalgets afgørelse vedr. sæson 2015/16 og 
2016/17 
Indstilling 
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at Lokalefordelingsudvalgets beslutning fastholdes. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. maj 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 be-
handling. Anne Marie Lyduch forlod herefter lokalet. 
Indstillingen blev godkendt. 
 
Sag 5. Evaluering af partnerskabsaftale mellem Greve Strands Badmintonklub og Greve Kommune 
Indstilling 
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 
1.      at evaluering af partnerskabsaftalen tages til efterretning 
2.      at administrationen tager dialog med Greve Strands Badmintonklub med henblik på fornyelse af part-

nerskabsaftalen for en ny 2-årig periode med 250.000 kr. pr. år. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. maj 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 be-
handling. Anne Marie Lyduch forlod herefter lokalet. 
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1. Orienteringen blev taget til efterretning 
2. Godkendt. 
 
Sag. 7. Meddelelser fra administrationen 2015 
Fordeling af medlems- og lokaletilskud for 2015 til foreningerne i Greve Kommune 
Det budgetterede medlemstilskud på 2.631.048 kr. er i 2015 fordelt til i alt 11.998 medlemmer under 25 år. 
Dette giver et tilskud pr. person på ca. 219 kr. 74 foreninger har fået tilskud. 
Ikke alle foreninger får dog samme beløb, da ikke idrætslige foreninger får tilskuddet gradueret efter møde-
frekvens. 
I år gives også tilskud til medlemmer uden for Greve Kommunes grænser. 
Lokaletilskuddet er fordelt til 24 foreninger med tilsammen 1.444.829 kr. 
Tilskuddet til Følfod Rideklub afventer udbetaling. 
Herudover er der til spejderne (BUS) udbetalt 1.426.793 kr. til 8 spejderforeninger og BUS, via deres selv-
forvaltningsaftaler. 
 
Fordeling af lokaler og udendørsanlæg 
Lokalefordelingsudvalget inkl. administrationen har jf. de nye retningslinjer for udlån af lokaler i Greve 
Kommune besluttet fordelingen af kommunale lokaler og udendørsfaciliteter for sæson 2015/16 og 2016/17. 
Orientering om fordelingen er sendt til alle brugere ultimo marts. Fordelingen har afstedkommet to klager, 
som behandles som selvstændig sag på dette møde. 
 
Grevepuljens og Breddeidrætspuljens fordeling 2015 
Breddeidrætspuljen 2015 udgør 502.000 kr. inkl. moms. Puljen er i indeværende år blevet ansøgt for i alt 
1.207.393 kr. Breddeidrætspuljeudvalget har bevilget i alt 501.000 kr. til 15 idrætsforeninger/afdelinger.  
Grevepuljen 2015 udgør 549.478 kr. inkl. moms. Puljen er i indeværende år blevet ansøgt for i alt 1.434.760 
kr. Grevepuljeudvalget har bevilget i alt 549.000 kr. til 16 foreninger/afdelinger. 
Fordelingen af midler til foreningerne fremgår på Greve Kommunes hjemmeside på disse link: Grevepuljen 
og Breddeidrætspuljen (se link på siden). 
  
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. maj 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 
Kultur- og Fritidsudvalget fik udleveret fordelingsoversigter over medlems- og lokaletilskud, Grevepuljen og 
Breddeidrætspuljen på mødet. 
 
Musikskoleområdet 
Administrationen orienterede om et eventuelt samarbejde mellem Greve og Solrød Kommuner på musiksko-
leområdet. 
 
Greve Borgerhus 
Fra 2016 vil der opstå en manglende lejeindtægt i borgerhuset på grund af Sjællands Håndbold Forbunds fra-
flytning. Administrationen udarbejder en teknisk korrektion til budget 2016-2019. 
  
Ungdomspolitiske foreninger 
Administrationen udleverede notat om ungdomspolitiske foreningers mulighed for klublokale i Greve Kom-
mune 

IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 7: 

Sag. 1:t.t.e 
Sag. 2:t.t.e  
Sag. 4:t.t.e 
Sag. 5:t.t.e 
Sag. 7:t.t.e 
 
 

http://www.greve.dk/Borger/Kultur%20og%20fritid/Foreninger%20og%20aftenskoler/Tilskud%20og%20puljer/Grevepuljen.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Kultur%20og%20fritid/Foreninger%20og%20aftenskoler/Tilskud%20og%20puljer/St%C3%B8tte%20til%20Breddeidr%C3%A6t.aspx
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8. Planstrategi 
I forlængelse af budgetdialogmødet og Planstrategiens høringsperiode drøftes de 4 nedenstående spørgsmål, 
som også kan indgå i IR´s høringssvar: 

Spørgsmål til råd, nævn og foreninger: 

Hvad ser I som de vigtigste opgaver de kommende 10-15 år på jeres område? 

Hvad vil sikre, at kvaliteten i den kommunale kerneydelse og opgaveløsning bevares under det forventede 
budgetpres? 

Kender I til andre metoder eller tiltag, som kan styrke kvaliteten på jeres område? 

Hvordan kan I bidrage til indfrielse af de strategiske målsætninger og visioner? 
Udkast til Planstrategien vedlagt. 

Bemærk at hele Planstrategien kan hentes her: http://www.greve.dk/Politik/Kommunens%20planer/~/me-
dia/Greve%20Kommune/Politik/Planer/Kommuneplan/Final%20Planstrategi_Greve_Kommune_2015_For-
slag.ashx 

IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 8: 

IR besluttede, at der med fordel kunne henvises til Idræts- og Fritidspolitikken, herunder arbejdet 
med handleplanerne fremadrettet. 

  

9.   KFU´s dagsorden den 02.06. 2015, herunder Idrætsrådets beslutning om indstillinger til  
KFU i anledning af sagsfremstilling og/eller administrationens indstilling i de konkrete sager 
på idrættens område: 

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

 På KFU-mødet forelægges budget 2016 - 2019 og to sager med indstillinger fra arbejdsgruppen om styrket 
samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune, jf. sag nr. 3 og 4 på dette IR-møde. 

 IR´s beslutning den 27.05.2015, punkt 9: 

t.t.e 
 
10. Meddelelser/gensidig orientering 
Formandskaberne for Idrætsrådet og Fritidsrådet har holdt møde med administrationen den 
19.05.2015 omkring status/videre arbejde med - Handleplaner for Idræts- og Fritidspolitik 2013 – 
2016. 

Sagen forventes forelagt på fællesmødet med FR den 19.08.2015. 
   
11. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.: 
 

a. Lokalefordelingsudvalget:. 
Der er nu indført 2-årig fordeling af lokaler. Skolerne er indgået i processen med at ansøge om 
lokaler, herunder særarrangementer mv. Derudover er der fremadrettet mulighed for temamøder 
omkring konkrete problemstillinger på området for diverse interessenter. Der er stadig arbejde 

http://www.greve.dk/Politik/Kommunens%20planer/%7E/media/Greve%20Kommune/Politik/Planer/Kommuneplan/Final%20Planstrategi_Greve_Kommune_2015_Forslag.ashx
http://www.greve.dk/Politik/Kommunens%20planer/%7E/media/Greve%20Kommune/Politik/Planer/Kommuneplan/Final%20Planstrategi_Greve_Kommune_2015_Forslag.ashx
http://www.greve.dk/Politik/Kommunens%20planer/%7E/media/Greve%20Kommune/Politik/Planer/Kommuneplan/Final%20Planstrategi_Greve_Kommune_2015_Forslag.ashx
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx


Side 7 af 7 

 

med at finde ud af, om foreninger er godkendt som folkeoplysende foreninger. Har betydning 
for om der skal betales for lokalebrug eller ej. 

 
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:  
Udvalget har holdt møde den 11.05. Der ligger nu en endelig beregningsmodel. Behandlingen af 
ansøgninger om elite – hhv. talentstøtte færdig inden sommeren 2015. Se også pkt. 11 c. Udvalget 
kommer tilbage med forslag til ændringer i retningslinjerne. 

 
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:  
Midlerne for 2015 er fordelt og KFU er orienteret på mødet den 05.05.2015. På IR-mødet 
den 15.04 blev det besluttet, at administrationen skulle rette henvendelse til DIF/DHIF omkring eli-
teidræt inden for handicapområdet. Denne sag har været oppe ifm. eliteudvalgets behandling af for-
eningers ønsker om vurdering som eliteforening og vil indgå i dette udvalgs evaluering af forløbet. 
  
d. Greve-puljeudvalget:  
Midlerne for 2015 er fordelt og KFU er orienteret på mødet den 05.05.2015. På IR-mødet den 
15.04.2015 blev det besluttet, at formændene for Breddepuljen og Grevepuljen skulle udarbejde et 
evalueringsnotat omkring partnerskaber med henblik på fremtidig brug. Gælder også vurdering i det 
hele taget af arbejdet med de nye regelsæt. 
 
e: Facilitetsområdet:. 
Administrationens dialog med Hede Danmark omkring plejeplaner på facilitetsområdet afventer sta-
dig. Det blev desuden oplyst, at der er divergerende holdninger til Hede Danmarks varetagelse af 
arbejdet ude på de forskellige idrætsområder. Drøftes med Greve Kommune i forhold til udbudsind-
hold. 
   

12.   Idrætsrådets mødeplan for 2015 

Kommende møder: 
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 

 
13.   Eventuelt:  
Mette Bech Thomsen orienterede om udtræden af IR på grund af fraflytning. KIF oplyser senere 
om, hvem der træder ind i stedet. 
 
Mødet slut 19.25 
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