Greve Kommune

Idrætsrådet og Fritidsrådet
Indkaldelse og dagsorden for fællesmødet onsdag, den 18. september kl. 18:30 i
Greve Borgerhus, Pejsesalen
Der er fælles spisning i spisesalen, Greve Borgerhus fra ca. kl. 17.45
Idrætsrådet – medlemmer
Knud Høyer
Jørgen Nielsen
Peter Roslev
Johnny Fussing
Pauli Christensen
Brian Hemmingsen
Jeanette Strøm
Ronni Nielsen
Olaf Stolborg (afbud)
Hans Barlach
Anne Marie Lyduch, KFU
Jari Due Jessen, KFU (afbud)
Fritidsrådet - medlemmer
Ernst Seiling Olsen
Steen Mærkelund (afbud)
Lone Rytter
Tine Koop (afbud)
Huda Al-Kazweni
Leif Jørgensen (afbud)
Jesper Olsen Vingum (afbud)
Allan Jørgensen (afbud)
Kai Nielsen, KFU (afbud)
Fra administrationen
Tabita Sonne-Dalsø, Kultur & Fritidschef
Rikke Hvelplund, Centerchef for Teknik & Miljø
Jesper Svensson, Kultur & Fritid
Idræts- og FritidsSekretariatet
Morten Wagner Reynhard
Lina Johansen (afbud)
Peter Jul Lange

1. Orientering omkring ny aftale vedr. grøn pleje (30 min.)
Rikke Hvelplund orienterer omkring den nye aftale vedr. grøn pleje
Beslutning:
- Orienteringen blev taget til efterretning. Dog med indstilling til, at brugerne inddrages omkring
et fremtidigt udbud.
2. Status på Aktiv Greve (10 min.)
Jesper Svensson orienterer omkring status på den nye fritidsportal, Aktiv Greve
Beslutning:
- Orienteringen blev taget til efterretning.
3. Budget 2020-23 (20 min.)
Budgetmappen 2020-2023 se: https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen2020-2023/
Udarbejdelse af fælles høringssvar på Direktionens budgetudspil for 2020
Morten Wagner Reynhard orienterer med udgangspunkt i det tidligere udarbejdet notat med
kommentarer til Direktionens besparelsesforslag.
Beslutning:
- Bør slette henvisning til besparelse på andre råd og nævn
- Bør skærpe at man ikke kan stille krav om, at foreninger der modtager tilskud skal udbyde
sommeraktiviteter
- Bør tilføje det/de gode eksempler omkring ”den gode idé”
- Med ovenstående ændringer blev det besluttet, at det tidligere fremsendte notat med
kommentarer til Direktionens besparelsesforslag ændres til et høringssvarudkast, som sendes
til rådsmedlemmerne med svarfrist mandag morgen den 23. sep. kl.8.00. Der er deadline for
indsendelse af høringssvar den 23. sep. kl.12.
4. IFU´s samarbejdsaftale og handleplanskatalog (15 min.)
IFU har fremsendt et udkast til en revideret samarbejdsaftale med Greve Kommune, samt et
tilhørende handleplanskatalog, der beskriver indsatserne mere specifikt. Udkastene følger med
dagsordenen.
Morten Wagner Reynhard orienterer omkring indhold og status.
Beslutning:
- I løbet af september mødes IFU´s bestyrelse på vegne af rådene med Greve Kommune omkring
udspil til en ny samarbejdsaftale og driftstilskudsaftale.
- Rådene finder det problematisk, at man adskiller aftaler om økonomi og opgaver. På baggrund
heraf er det indstillingen, at IFU´s bestyrelse skal arbejde videre med én aftale.
5. Kommissorier for IR og FR (15 min.)
I Idrætsrådets og Fritidsrådets udspil til nye eller reviderede kommissorier er under §5
Kompetencer anvendt en betegnelse, hvor rådene har indstillingsret til Kultur- & Fritidsudvalget.
Denne betegnelse strider imidlertid mod Greve Kommunes delegationsplan, hvor det står anført, at
det er administrationen som har indstillingsretten til fagudvalgene.
Generelt er rådenes indstillingsret blevet håndteret som en ret til at anbefale/rådgive.
IR/FR skal drøfte og tage beslutning om, hvorvidt man ønsker at bevare betegnelsen indstillingsret i
de reviderede kommissorier, eller en formulering der er i overensstemmelse med kommunens
delegationsplan kan godkendes.
I den forbindelse foreslår formandskabet for IR og FR, at betegnelsen indstillingsret ændres til
”udvidet høringsret samt mulighed for at rejse en sag overfor Kultur- & Fritidsudvalget”
Beslutning:
- Rådene godkendte en ændring af formuleringen ”indstillingsret”. I de færdige udkast til
reviderede kommissorier, som de to råd behandler primo-medio oktober, vil fremgå

formuleringer omkring inddragelse af rådene, dvs. ret til at anbefale, blive hørt i sager, samt at
rejse en sag overfor Kultur- & Fritidsudvalget.
6. Facilitetsudvalg – hvem skal sidde i udvalget? (15 min.)
Af udspil til de nye kommissorier for IR og FR fremgår et Facilitetsudvalg på 6 personer. Foreløbig er
Finn Hansen, Peter Roslev, Jørgen Nielsen og Jeanette Strøm indstillet som kandidater til udvalget.
IR/FR skal drøfte udvalgets sammensætning og hvilke medlemmer man ønsker i udvalget.
Beslutning:
- Rådene besluttede, at kommissorier for rådene samt for facilitetsudvalget skal være på plads
inden man kan udpege medlemmer til udvalget.
- Det foreløbige kommissorie for facilitetsudvalget følger med referatet.
7. Arbejdsgruppers mandat? (10 min.)
I rådene har man et ønske om, at man i højere grad nedsætter arbejdsgrupper til at varetage
behandlingen af specifikke opgaver.
IR/FR indleder drøftelse af, hvilket mandat man ønsker at give disse arbejdsgrupper.
Beslutning:
- Arbejdsgrupper kan fremsende skriftlige indstillinger til rådene mhp. rådsmedlemmernes
holdning og indspark hertil.
8. Evt. (5 min.)
- Orientering om frivilligdag med gymnasieelever den 23. okt.
- Orientering omkring status på revision af Greveordningen
- Fremtidige temadag/-kurser
IR/FR kan foreslå ønsker om andre temaer, kurser e.l., som IFS vil arbejde med ift. tilbud i 2020
Forslag om kurser målrettet udøvernes forældre eller temaer ansporet af puljeansøgningerne.
- Ældredag i Portalen den 1. okt.
Beslutning:
- Orienteringen blev taget til efterretning

