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Idrætsrådet
Referat
18.11.2015 i Tune Idrætscenter
18.30 - 20.00
(Forplejning 17.45 - 18.30)

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:
Ole Nielsen (afbud)
Jakob Thune (afbud)
Helen Kehler (afbud)
Michael Stoltenberg

Til stede fra administrationen:
Morten Wagner Reynhard
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1.

Til drøftelse og beslutning
Godkendelse af referat af mødet den 28.10.2015
Referatet er sendt ud den 03.11.2015.
IRs beslutning den 18.11.2015, punkt 1:
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsordenen
IR´s beslutning den 18.11.2015, punkt 2:
Godkendt.
Det blev bemærket at anlægsønsker til det næste kommunale budget i 2017 skal på dagsordenen
til idrætsrådets møde i marts måned 2016 med henblik på koordinering til dialogmødet med
KFU i maj 2016.

3.

Etablering af et idræts- og fritidssekretariat (IFS)
a. Der skal indkaldes til stiftende møde i foreningen: Idræts- og FritidsUnionen i Greve
(IFU-Greve) for at få godkendt vedtægterne og udpeget bestyrelsen officielt.
IR er sammen med FR foreningens repræsentantskab. Der skal besluttes en dato for det
stiftende møde, som skal ligge efter Byrådets godkendelse, der forventes den 15.12.
2015. Datoen skal koordineres med FR. Fokus er rettet mod torsdag den 17. december
kl. 19.00.
b. Bestyrelsen for IFS har inviteret til møde med de involverede personer i administrationen om interessen for at blive overflyttet til IFS pr. 01.01. 2016. Formandskabet orienterer om sagen,
IR´s beslutning den 18.11.2015, punkt 3:
a. Det blev besluttet at mødet afholdes torsdag den. 17 december kl.19 på Greve Idræts-og
fritidscenter, nærmere bestemt i Cafe Langsiden.
b. Det blev taget til efterretning.

4.

Opkrævning af renovationsbidrag for erhvervsaffald hos idrætsforeningerne
Administrationen har sendt erhvervsaffaldsregulativ til høring med frist til den 27.11.2015.
Sagsfremstilling og udkast til høringssvar eftersendes.
IR´s beslutning den 18.11.2015, punkt 4:
Formanden orienterede kort omkring sagen. Idrætsrådet har fremsendt et høringssvar til Center
for Teknik & Miljø. Sagens kompleksitet blev drøftet. Særligt i forhold til hvilke idrætsforeninger som er momsfritaget mv. Idrætsrådet ønsker, at idrætsforeningerne ikke fejlagtigt bliver opkrævet et administrationsbidrag fremadrettet. Det blev desuden påpeget at denne fejlagtige opkrævning har været en udfordring for idrætsforeningerne igennem en del år.
Det blev besluttet at formanden også fremsender høringssvaret til Kultur- & Fritidsudvalget og
Teknik- & Miljøudvalget i Greve Kommune samt formanden for FR.

5.

Mødeplan for IR`s møder i 2016
Forslag til mødeplan ift KFUs møder lægges ved. Endelig beslutning den 9.12. 2015.
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IR´s beslutning den 18.11.2015, punkt 5:
Der var et ønske for flere af idrætsrådets medlemmer at møderne også kunne placeres på andre
dage end onsdag. Derfor blev det besluttet, at i de første tre måneder vil IR møderne blive afholdt på følgende ugedage: mandag, tirsdag, onsdag.
Mødeplanen tages op igen på Idrætsrådets møde den 9. december. På dette møde er det planen
at mødekalenderen vil blive justeret, herunder også med hensyntagen til møderne i Byrådet,
Kultur- & Fritidsudvalget og Social- & Sundhedsudvalget, eftersom de to politiske medlemmer
i Idrætsrådet er medlem af de to udvalg.
6.

Referat af KFU-mødet den 03.11.2015
Sag nr. 1. Evaluering af processen for budget 2016-2019
Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at processen for budget 2016-2019 evalueres.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Kultur- og Fritidsudvalget havde ingen bemærkninger til budgetprocessen.
Sag nr. 2. Godkendelse af sektorredegørelse - Budget 2016-2019
Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at udvalgets reviderede sektorredegørelse for budget 20162019 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker at blive orienteret om medlemstallet i klubberne
hvert kvartal.
Jette Andersen (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) afventer stillingtagen.

Sag nr. 4. Omdisponering af anlægsbevilling til etablering af brandvægge i Greve Idrætscenter
Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,
1. at etablering af nye brandvægge m.v. i forbindelse med ombygning af foreningslokaler til Greve
Trim på Greve Idrætscenter godkendes
2. at der i 2015 meddeles anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten
afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til renovering af køkkener.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen.
Administrationen udarbejder et notat til Økonomi- og Planudvalgets møde, der beskriver hvilke køkkenrenoveringer, der skal finansiere brandvæggene, og om der er indhentet konkrete tilbud.

Sag nr. 8. Kontingentstøtte til Hundige Boldklub
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at der tages stilling til, om Hundige Boldklub skal modtage støtte og med hvilket beløb
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2.

at et eventuelt støttebeløb finansieres af den samlede ramme til folkeoplysning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke godkende kontingentstøtte til Hundige Boldklub.
Udvalget gør opmærksom på, at klubben kan søge støtte til formålet hos Dansk Idræts Forbund (Idræt
for alle børn) eller af Grevepuljen.

Sag nr. 9. Regler for påklædning under badning i Greve Svømmehal
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at badning i Greve Svømmehal alene kan ske, hvis gæsten
er iklædt egentligt badetøj, herunder burkini eller våddragt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Sagen blev udsat, og administrationen undersøger dispensationsmulighed i forhold til påklædning i særlige situationer.

Sag nr. 11. Meddelelser fra administrationen 2015 og 2016
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse
Administrationen har følgende til orientering:

Forlængelse af partnerskabsaftalen mellem Sydkystens Karate Klub og Greve Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget tog evalueringen af den tidligere partnerskabsaftale til efterretning på mødet
den 6. oktober 2015. Derudover blev det besluttet, at den nuværende partnerskabsaftale kunne forlænges
med et års varighed med den bemærkning, at tilskudsbeløbet skulle nedsættes til 25.000 kr., eftersom
klubben allerede var blevet tildelt 25.000 kr. fra Breddeidrætspuljen. Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Sydkystens Karate Klub og udarbejdet en ny 1-årig partnerskabsaftale som kan
træde i kraft fra november 2015. Det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget vil modtage en slutevaluering på partnerskabsaftalen ultimo 2016.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Administrationen havde yderligere meddelelser:



Arbejdet med de nye handleplaner for idræts- og fritidspolitikken. Arbejdsgruppen har ønsket mere tid til at færdiggøre arbejdet. Oplæg, der skal sendes i høring, forventes til Kulturog Fritidsudvalgets møde i januar 2016



Aktivhuset Olsbækken. Administrationen har holde møde med naboer til Olsbækken. Der
blev peget på forhold, der nu er præciseret i reglerne, herunder parkeringsmuligheder og
tidsramme for receptioner



Muligheden for at overdrage borgerhusene til lokalsamfundet. Sag herom forventes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2016
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Museet på Mosede Fort. Erfaringer fra 2015 har bevirket, at åbningstider og nogle priser er
ændret for 2016



Status på flygtningenes indkvartering i Greve Kommune. Administrationen ser nu på
idræts- og fritidsdelen, og hvad der særligt kan gøres for flygtningene. Administrationen har
i dag modtaget brev fra Dansk Flygtningehjælp om, at de har etableret en Fritidspulje, hvorfra der kan søges støtte til fritidsaktiviteter og fritidsudstyr til børn og unge fra flygtningefamilier.

Orienteringen blev taget til efterretning.

IR´s beslutning den 18.11.2015, punkt 6:
Sag nr. 1:t.t.e
Sag nr. 2:t.t.e
Sag nr. 4:t.t.e
Sag nr. 8:t.t.e. Det blev bemærket, at Grevepuljen ikke kan yde støtte til idrætsforeningernes
medlemskontingentrestance, men udelukkende mindre supplerende kontingenttilskud
pr. medlem til udsatte børn og unge.
Sag nr. 9:t.t.e
Sag nr. 11:t.t.e. Det blev drøftet hvilke løsningsforslag, herunder vedr. kontingentbetaling mv.
som kan medvirke til at flygtninge i Greve Kommune kan blive inkluderet i idrætsforeningerne. Svend Edelmann informerede omkring Tune IF´s forslag på området.
Vedr. meddelelserne fra administrationen
Det er IRs opfattelse, at det er kommunen, der skal søge midlerne til foreningerne fra
Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje.
7.

KFU´s dagsorden den 24.11.2015, 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
IR´s beslutning den 18.11..2015, punkt 7:
Dagsordenen er ikke offentliggjort endnu. Hvis sagen om samarbejde med kommunen om
Idræts- og Fritidssekretariatet kommer op, læser formandskabet sagen og kommenterer, hvis der
er behov for det.

8.

9.

Meddelelser og gensidig orientering
Handleplaner Idræts- og Fritidspolitik
Handleplangruppen været til møde med administrationen den 05.11.2015. IR får forelagt forslag
til handleplaner på mødet den 09.12. 2015 med henblik på behandling i KFU den 05.01. 2016.
IR´s beslutning den 18.11.2015, punkt 8:
Formanden orienterede omkring sagen. Den eksisterende Idræts- og Fritidspolitik er stadig gældende, mens at arbejdet konkretiserer sig omkring nye/reviderede handleplaner.
Processen blev taget til efterretning.
Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.:
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a. Lokalefordelingsudvalget:
Formanden for Lokalefordelingsudvalget gjorde opmærksom på sagen og processen vedr. godkendte folkeoplysende foreninger og hvilke foreninger som ikke kan betragtes som værende
dette. Dette er specielt i forhold til hvilke foreninger, som kan få stillet gratis lokaler til rådighed og hvilke foreninger som evt. skal betale et lejegebyr for lokaler. Dette også i forhold til faciliteter på skolerne og knapheden af disse grundet skolelukning og renovering mv.
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
Puljeudvalget ønsker at få oplyst fra administrationen, hvorvidt der er ubrugte midler til rådighed tilbage fra 2014, og hvor stort et beløb, der er tale om. Derudover ønskes det også oplyst
evt. ubrugte midler for 2015, såfremt dette er muligt for administrationen på nuværende tidspunkt.
d. Greve-puljeudvalget: intet
e: Facilitetsområdet:. Intet
f. Formanden orienterede om de sager, som havde været drøftet på regionsmødet for idrætsråd
på Sjælland i Ringsted den 14.11. Mange af punkterne var sammenfaldende med dem, vi har
oppe i IR pt:
Følgende var de væsentligste punkter:
- DIF/DGI’s Vision 25/50/75
- Fitdeal – idrætskoncept fra Viborg Kommune/Viborg Idrætssamvirke
- Nyt regionsmøde i 2016 for Idrætsrådene.
10. Idrætsrådets mødeplan for 2015
Kommende møder:
Onsdag den 9. december i Greve Golf Klub, kl. 17.30-19.30, forplejning efter mødet
Adressen er: Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde
11. Eventuelt
Jørgen Nielsen orienterede omkring Breddeidrætskonferencen: Idræts For Alle i Tåstrup mandag den 18.1. 2016, og gjorde opmærksom på, at Idrætsrådets medlemmer med fordel kunne koordinere hvilke kurser/foredrag de tilmeldte sig til, således at idrætsrådet fik mest mulig viden/erfaring fra konferencen. Det blev oplyst, at Greve Kommune dækker omkostningerne til
Breddekonferencen for medlemmer af Idrætsrådet.

Møde slut kl. 20:30

