
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidsrådet 
 
 
Referat Budgetdialogmøde punkterne 1 – 3 
Fritidsrådsmøde punkterne 4 - 7 
 
Den 21.05.2019 kl. 17 – 18 
Tune Borgerhus 
Lundegårdshegnet 15, 4030 Tune 
http://www.tune-borgerhus.dk/ 
 
Medlemmer 
Leif Jørgensen – Borgerhusene  
Ernst Seiling Olsen – BUS  
Steen Mærkelund – BUS  
Lone Rytter – Aftenskolerne  
Tine Koop – Aftenskolerne – (afbud) 
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger 
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne  
Jari Due Jessen – KFU  
Kai Nielsen – KFU – (afbud) 
 
Derudover er inviteret fra KFU: 
Annemarie Lyduch  
Per Lund Sørensen 
Niclas Bekker Poulsen (afbud) 
 
Fra IFS/GK 
Peter Jul Lange (sekretær) 
Tabita Sonne-Dalsø - (afbud)

 
Greve Kommune 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Fritidsrådets beslutning: 
Godkendt 
 

2. Lokaler og lokalers betydning for forening og aftenskoler:  

- Konsekvenserne ved evt. salg af Greve Borgerhus? (jf. sag fra BY 25.03.2019)  

- Lokaler generelt i Greve Kommune (f.eks. spejderhytterne og andre faciliteter)  

- Lokaletilskud – og hvilken betydning det har for foreninger og aftenskoler  

- Indtægter ifm udlejning til særarrangementer  

- Hvilke erstatninger kan der findes for besparelser via Greve Ordningen  

- Konsekvens af nedsætning af lokale tilskud fra 91% - 80%  
Fritidsrådets beslutning: 

- Det er væsentligt at få belyst behov omkring Borgerhuset, samt have en plan for egnede alternative 
faciliteter, som imødekommer behov for nuværende og øvrige brugere 

- Nedsættelse af lokaletilskuddet vil få betydning for de aktiviteter, som fritidsbrugerne kan udbyde 
- Drøftelse af gebyrordning for alle foreninger og fritidsbrugeres brug af faciliteterne.  
- Drøftelse af gebyr på brug af jordstykker til arrangementer 

 

3. Fritid og udeliv  

- Stort ønske om at bruge naturen endnu mere og endnu bedre  
- Opfølgning på fritidsvaneundersøgelsen  

Se undersøgelsen her:  
- https://greve.s1.umbraco.io/media/16721/undersoegelse-fritidsvaner.pdf 

Mange har deltaget aktivt med denne undersøgelse. Hvordan blev den glemt?  

- Der kan med relativt små økonomiske greb optimere shelters til naturbaser  
- Hvordan kan områder som Olsbæk-kilen, Hundigeparken, Hedeland integreres og skabe mer-værdi 

for Greve borgere?  
 
Effektmål for politikken på voksenliv:  
”Flere fleksible og tilgængelige forenings- og fritidstilbud målrettes voksne og til aktiviteter mellem 
generationer”. 
  

- Der ønskes mere kunst skabt af billedhuggere i Greve Kommune 
Fritidsrådets beslutning:  

- Oplysning og branding af de mange attraktive naturområder. Skal undersøge mulighed for fritids- og 
friluftsvejleder med medfinansiering fra fonde. 

- Bedre synlighed og oplysning omkring fritids- og kulturtilbud. Det skal være mere synligt, hvad man 
kan gå til og deltage i ud over idrætsaktiviteter. Hvis tilbuddene ikke allerede eksisterer, kan vi så 
lette muligheden for at dyrke aktiviteter efter interesse? Måske i et regi som ikke altid er eller skal 
være foreningsdrevet. 

- Hvordan får vi oplyst og præsenteret tilbud og aktiviteter? Brugen af f.eks. Oplev Greve synes ikke at 
imødekomme dette. Bør der stilles krav til, at alle foreninger SKAL præsentere deres aktiviteter via 
en sådan portal.     
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4. Puljekriterier (vedhæftet) 

På baggrund af drøftelser ifm. fordelingen af 2019-puljen er udarbejdet et revideret sæt kriterier for 
fritidspuljerne 2020. 
Fritidsrådet skal drøfte om prioritering af indsatser under den nye politik skal indgå i puljekriterierne. 
Derudover skal FR tage stilling til de reviderede sæt kriterier og tidsplanen for 2020-puljerne. 
Fritidsrådets beslutning: 

- FR godkendt tidsplanen for puljefordelingen. Dog med bemærkning om, at man i processen for 
2021-puljerne bør se på, hvorledes bevillinger af eventuelle uforbrugte midler bør ske tidligere på 
året, således det stemmer overens med kalenderen for politiske møder.   

- FR besluttede, at formuleringen under Hvem kan søge: ”borgere som ikke er medlem af en for-
ening”, ændres til: ”at det er selvorganiserede grupper med folkeoplysende aktiviteter, som kan an-
søge” 

- Derudover besluttede FR, at:  
Man principielt ikke yder tilskud til etablering af større anlæg. Definition heraf vurderes fra sag til 
sag. Der ønskes ikke loft herfor.  
Samt at selvejende eller kommunale institutioner ikke skal kunne ansøge puljen 
På baggrund heraf blev de nye kriterier for Fritidspuljen 2020 godkendt 

- Hvorvidt indsatser i politikken bør prioriteres under puljekriterierne behandles for 2021-puljerne, da 
rådet vurderer, at de nuværende kriterier er rimelig brede og dækkende for mange indsatser. Derud-
over må det være en konkret vurdering, når indsatserne er besluttet politisk. 
 

5. Godkendelse af referat fra den 07.05.2019 (vedhæftet)  

Fritidsrådets beslutning: 
- FR godkendte forslaget under pkt. 6 vedr. referatet. Såfremt rådsmedlemmer senere har bemærk-

ninger til referatet, kan det behandles på et rådsmøde. Således skal ”Bemærkninger til referatet” 
indgå som et fast punkt på dagsordenen. 
 

6. Meddelelser fra formanden 
- Forslag: Efter referatet er sendt ud, har rådet 3 dage til at komme med ændringer. Herefter erklæres 

referatet for godkendt. 
- Husk at melde jer til Greve Awards den 03.06.2019.  

Fritidsrådets beslutning: 
- Se beslutning overfor 

 

7. Evt.  
- Orientering fra workshop med bl.a. diverse råd den 13. maj vedr. de kommende politikker i Greve 

Kommune 
- Husk!! Adressen for næste møde er Godsparken nr. 57 
- Opmærksomhed på at sende indkaldelse og materiale til de politiske rådsmedlemmer og supplean-

ter  


