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29. januar 2020
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Greve Borgerhus
Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Pauli Christensen, Brian Hemmingsen, Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, Olaf Stolborg, Hans Barlach, Anne Marie Lyduch, KFU, Jari
Due Jessen, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS og Lina Johansen, IFS
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Morten Wagner Reynhard

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen
Organisering og virke med
nyt IR kommissorium

Kommissorier og udpegning
af medlemmer i Facilitetsudvalget

Beslutningsreferat
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 1:
 Godkendt


Idrætsrådets kommissorium gældende fra 1. januar 2020 følger med den endelige dagsorden
 Revision af Idrætsrådets forretningsorden. Foreløbige udkast
følger med dagsordenen
 Idrætsrådet skal
1. tage beslutning om revision af forretningsordenen
2. tage beslutning om at der skal ske udpegninger til de faste udvalg sammen med Fritidsrådet og 3 medlemmer
af Idrætspuljeudvalget. Detaljerne omkring udpegningerne mv. besluttes under pkt. 3.
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 2:
1. Formandskabet og sekretariatet foretager en revision af
udkast til forretningsorden anno 2019.
2. Kommissorier for de faste udvalg udarbejdes af formandskabet og sekretariatet og de medlemmer af IR,
som ønsker at være med. Når der forelægger et endelig udkast, forelægges det til endelig drøftelse og godkendelse.





Jf. IR´s kommissorium skal udpeges 3 medlemmer til henholdsvis Facilitetsudvalget og Lokalefordelingsudvalget.
Kommissorium for henholdsvis Facilitetsudvalget og Lokalefordelingsudvalget.
Udkast for Facilitetsudvalget er tidligere udarbejdet, og følger
med dagsordenen.
Idrætsrådet skal
1. tage beslutning om udpegning af en koordinator for
idrætsfaciliteterne i facilitetsudvalget. Formandskabet
foreslår Peter Roslev til denne post pga. hans store
kompetencer på området. Peter får desuden til opgave
at foreslå 2 øvrige medlemmer i Facilitetsudvalget for
idrætten til næste IR-møde.

4.

Proces for evaluering af
fordelingen af idrætspuljen
2020 - og procesplanen for
idræts- og fritidspuljerne fra
2017

5.

Ansøgning om godkendelse

2. Da Lokalefordelingsudvalget er i gang med at beslutte
ændringer for lokalefordelingen i GIC og tilhørende
skoler samt revision af reglerne for tildeling af lokaler
og udendørs anlæg i Greve Kommune, så foreslår formandskabet, at udpegninger til Lokalefordelingsudvalget venter til medio 2020.
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 3:
1. Godkendt. Peter Roslev omdelte et udkast til kommissorium
for facilitetsudvalget opdelt på en idrætsdel og en fritidsdel.
Ud fra de 2 foreliggende udkast finder han yderligere 2 medlemmer. Sammen kommer de med et sammenskrevet udkast
til kommissorium.
2. Udskydes med ovenstående beslutning jf. pkt. 3.2. på dagsordenen.
 Hvorledes ønskes processen for evaluering af idrætspuljen
2020, samt udarbejdelse af kriterier for 2021?
 Idrætsrådet skal tage beslutning om puljestrukturens fremtidige organisering med udgangspunkt i den nuværende procesplan fra 2017, der vedlægges. Det er oplyst, at Fritidsrådet vil
gøre det samme for fritidspuljerne.
 Formandskabet foreslår, at der holdes et puljeevalueringsmøde med efterfølgende udpegning af medlemmer til behandling
af ansøgninger i Idrætspuljeudvalget for 2021. Det kan være et
ekstraordinært møde i IR alene med denne sag på dagsordenen. Eventuelt en lørdag i marts/april over 3-4 timer – alternativt et aftenmøde fra 17:00-22:00. Der er bl.a. konstateret et
behov for, at Idrætsrådet igen får et handicapudvalg til behandling af ansøgninger fra foreninger, som tilbyder foreningens aktiviteter for svært handicappede medlemmer. Formandskabet vil udarbejde regelsæt herfor på grundlag af KFUs
beslutning i 2012 og det tidligere handicapudvalgs tilskudsmodel til handicapidræt i Greve Kommune, som også vedlægges.
Det foreslås, at ansøgninger fra idrætsforeninger om handicaptilskud fremover ikke behandles i idrætspuljeudvalget.
Se vedhæftet bilag til dagsorden om historik om handicaptilskud
 Det foreslås også, at der fremsendes en sag til KFU om, at ansøgninger fra idrætsforeninger, der vil tage ejerskab og medvirke til at opnå politisk fastlagte resultater vedr. de særlige
indsatsområder inden for idrætspolitikken, skal have et særligt
begrundet afslag til KFU, hvis ansøgningen til idrætspuljen ikke
kan imødekommes.
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 4:
- Besluttet, at der afholdes et evalueringsmøde af idrætspuljens
kriterier, arbejdsform og resultat for 2019/2020. Alle medlemmer af IR inviteres. Der vil via doodle blive fremsendt forskellige mødedatoer til IR.
- På ovenstående puljeevalueringsmøde vil ovennævnte forslag
om en sag til KFU om, at ansøgninger fra idrætsforeninger, der
vil tage ejerskab og medvirke til at opnå politisk fastlagte resultater vedr. de særlige indsatsområder inden for idrætspolitikken, også blive drøftet.


Foreningen FC Diamond ansøger om at blive godkendt som

som folkeoplysende forening

folkeoplysende forening i Greve Kommune.


Foreningen House of martial arts Greve ansøger om at blive
godkendt som folkeoplysende forening i Greve Kommune.



Foreningen Nautilus Divers ansøger om at blive godkendt som
folkeoplysende forening i Greve Kommune.

IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 5:
 Pauli Christensen ville stemme for at anbefale alle tre forening
skulle godkendes som folkeoplysende forening i Greve Kommune. Dette med henvisning til folkeoplysningsloven samt
gældende kommunale retningslinjer.
 Diamond FC: 1. stemte for. Resten stemte imod med
Begrundelsen: Der vurderes ikke tilstrækkelig lokal forankring.


Foreningen House of martial arts Greve: 2. stemte for. Resten
stemte imod med begrundelsen: Foreningens medlemssammensætning vurderes ikke til at være tilstrækkelig lokal forankret.



Foreningen Nautilus Divers:
Flertallet stemte for at indstille foreningen til godkendelse.

Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder:
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6
6.
Indstillinger/
Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 15.01 2020
beslutninger fra politiske
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 15.01.2020 er:
udvalg
 2. Godkendelse af retningslinjer for Greveordningen
Greveordningen indeholder rammer og regler for, hvordan
Folkeoplysningsloven udmøntes lokalt i Greve. Folkeoplysningsloven forpligter bl.a. kommunerne til at yde støtte og
kommunale lokaler til frivillige foreninger og aftenskoler. Som
følge af beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. marts
2019 og den 30. april 2019 er Greveordningen blevet revideret
med henblik på, at foreninger godkendes og ydes tilskud efter
mere entydige og gennemsigtige retningslinjer.
KFU beslutning:
1. Godkendt.
2. Godkendt med ændring til minimum fire mødegange årligt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Anbefales.


3. Greve Pigegarde - Tilskudsaftale 2020
Kommunen ønsker at formalisere rammer og vilkår for driftstilskud til foreninger efter en enslignende struktur for tilskudsaftaler. Derfor har kommunen udarbejdet en tilskudsaftale for
Greve Pigegarde, som skal politisk godkendes. Der skal indgås
en tilskudsaftale mellem Greve Kommune og Greve Pigegarde,
som regulerer kommunens driftstilskud til pigegarden. Tilskudsaftalen er treårig med virkning fra den 1. januar 2020 –
31. december 2022.

KFU beslutning:
Anbefales med bemærkning om, at der altid skal være en samlet opgørelse over, hvilke instrumenter foreningen har.


Pkt. 4 Fordeling af idræts- og fritidspuljerne 2020
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalget møde den 1.
oktober 2019 kriterierne for idræts- og fritidspuljerne 2020. På
baggrund af Idrætspuljeudvalgets og Fritidspuljeudvalgets anbefalinger skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle fordeling af
idræts- og fritidspuljerne for 2020 samt talent- og elitestøtte.
KFU beslutning:
Per Lund Sørensen (V) spurgte, om han er inhabil i punktets
behandling, da Per Lund Sørensen er bestyrelsesformand for
Tune Fodbold. Kultur- og Fritidsudvalget erklærede Per Lund
Sørensen for inhabil i punktets behandling. Per Lund Sørensen
forlod herefter lokalet.
Godkendt.



Pkt. 5. Diæter til Idrætsråd og Fritidsråd
Greve Kommune har nedsat et Idrætsråd og et Fritidsråd efter
reglerne i Folkeoplysningens § 35. Desuden kan rådene nedsætte underudvalg.
Medlemmerne af disse råd og underudvalg kan ydes diæter,
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse. Ifølge loven skal beslutningen om diæter mv. træffes af Byrådet. Byrådet er ikke forpligtet til at yde diæter mv. til medlemmerne af de to råd, men der har været årelang praksis for
at budgetlægge med diæter til rådene. Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvordan der skal ydes diæter til Idrætsrådet og
Fritidsrådet.
KFU beslutning:
1. a)-i) Anbefales.
2. Anbefales.
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 6:


7.

Orienteringspunkter

8.

Rapportering fra udvalg
m.v.

Taget til efterretning

Meddelelser og orientering
Idræts- & FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Morten er indtil videre sekretær for Idrætsrådet
b) Greve Awards, Greve Stafetten og Greve Sommerfestival
c) Ny medarbejder i IFS
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 7:
 Taget til efterretning
Lokalefordelingsudvalget


Idrætspuljeudvalget
 Jf. pkt. 4
Facilitetsudvalget – status på facilitetsstrategi
 Jf. pkt. 3
Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:

9.

Kommende møder:

IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 8:
 Status taget til efterretning
 Formandskabet indstiller, at IR holder rådsmøder i januar,
marts, maj og oktober.
 Derudover planlægges med fællesmøder med Fritidsrådet ultimo august og medio december.
 BEMÆRK!! sted endnu ikke bestemt.
 Se desuden udkast til årshjul:
https://create.plandisc.com/iZj0uvG

IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 9:
 Godkendt (Se nedenstående)
Aktiviteter i 2020
Dato
Kl.
Afbud
IR-møde – evt. budgetdialogmøde med KFU
31. marts Tune
Kl. 17.00
IF – eller alternativt sted ude hos
andre foreninger. IFS følger
op.
IFU Repræsentantskabsmøde, og evt. formøde 20 april Greve
Kl. 17:00
Peter Roslev
i IR og oplæg fra Tabita om GKs regnskab for
Borgerhus
2019 og budgetopfølgning for 2020.
IR-møde – inkl. budgetdialogmøde med KFU
27 Maj
Kl. 17.00
IR-møde/fællesmøde med FR uge 35(august)
Uge 35 – dato
Kl. 17.00
fastlægges, når
BY har godkendt
en tidsplan for
budget 2021,
herunder høringssvar.
IR-møde
8. oktober Karls- Kl. 17.00
lunde IF – eller
alternativt sted
ude hos andre
foreninger. IFS
følger op.
IR/FR fælles års-/juleafslutning
10. december i
Kl. 16.30
Greve IC
10.
Eventuelt
 Det blev påpeget, at der ønskes en større mødedeltagelse af
alle idrætsrådets medlemmer.
 Greve Awards - kan det gøres mere festligt f.eks. med en professionel konferencier og at evt. borgmesterkæden vises frem i
forbindelse med arrangementet.
11.
Godkendelse af
 Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater godkendes
Referat
som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde.
IR´s beslutning den 29.01.2020, punkt 11:
 Godkendt

Mødet hævet kl. 19:52.

