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Valgprocedure for Idrætsra det 

Valgprocedure 
Valg til Idrætsrådet af 4 medlemmer fra de mindre idrætsforeninger afholdes den 6. december 2017 i Greve 

Borgerhus, Greveager 9. Byrådet orienteres om valget på deres førstkommende møde. 

Samme dag efter valghandlingen træder det nyvalgte idrætsråd sammen i et konstituerende møde til valg af 

formand og næstformand for 4 år. 

Valg til Idrætssrådet annonceres på IFSs hjemmeside, pr. mail til alle godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i 

Greve Kommune mindst 4 uger før afholdelse af valget. 

Kriterier for at opstille til Idrætsrådet 
Opstillingsberettigede er alle godkendte idrætsforeninger, der kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplys-

ningslovens regler og som ikke er medlem af Greve Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening eller Tune 

Idrætsforening.  Alle idrætsforeninger, der således er berettigede til at foreslå kandidater til de 4 poster i 

idrætsrådet, har stemmeret. Hver idrætsforening har 1 stemmeberettiget repræsentant, som råder over 4 stemmer, 

som kan fordels på én eller flere af kandidaterne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Alle – uanset bopæl – er valgbare, hvis de foreslås af en forening, der er berettiget til det. De indstillede personer 

behøver ikke at være til stede ved valget, men der skal foreligge skriftligt tilsagn fra indstillede personer om at de 

villige til valg. 

Valget forestås af Idræts- og Fritidssekretariatet som valgansvarlige på vegne af Byrådet. 

Valgperiode 
Valgperioden er 4 årig og medlemmernes valgperiode følger Byrådets valgperiode.  

Valghandling 
De stemmeberrettigede repræsentanter fra idrætsforeningerne registreres og får udleveret én stemmeseddel. Der 

bydes velkommen, hvorefter valghandlingen gennemgås. 

De tre store idrætsforeninger har på forhånd valgt deres to medlemmer af Idrætsrådet. Deres navne offentliggøres.  

Der stemmes, og de valgansvarlige fra IFS optæller stemmerne ved synlig markering af hvor mange stemmer 

kandidaterne har fået. De 4 kandidaterne som har fået flest stemmer er herefter valgt til Idrætsrådet for 4 år, og de 

to næste kandidater er i rækkefølge suppleanter til rådet, hvis de indvilger i det efter afstemningen.  

Det nyvalgte idrætsråd samles umiddelbart efter valghandlingen til et konstituerende møde og vælger formand og 

næstformand for 4 år. 

Idrætsrådets sammensætning 
Medlemmer af Idrætsrådet  
Stemmeberettigede medlemmer:  

 2 medlemmer valgt/udpeget af Greve Idrætsforening.  

 2 medlemmer valgt/udpeget af Karlslunde Idrætsforening.  

 2 medlemmer valgt/udpeget af Tune Idrætsforening. 

 4 medlemmer valgt af øvrige foreninger, hvoraf ingen forening kan repræsenteres af mere end 1 person.  De 4 
medlemmer skal være udenfor Greve Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening og Tune Idrætsforening.  
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2. Formål  
Idrætsrådet har til formål:  

 at rådgive det politiske niveau om alle for idrætten væsentlige forhold i Greve Kommune.  

 at medvirke til at styrke den samlede indsats for idrætten i Greve Kommune inden for den vedtagne 
idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner.  

Indkaldelse af suppleant i valgperioden 
Såfremt rådsmedlemmet i perioden ikke har mulighed for at deltage på idrætsrådets møder, indkaldes suppleanten. 

 

 

 

 

 


