
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet  

Indkaldelse og dagsorden for onsdag, den 22. januar 2020 kl. 15.30 - 17 i Hundigehuset  

Fritidsrådet - medlemmer 
Ernst Seiling Olsen, formand, BUS, fremmødt 
Steen Mærkelund, BUS, fremmødt 
Lone Rytter, næstformand, Aftenskolerne, afbud 
Tine Koop, Aftenskolerne 
Huda Al-Kazweni, Selvorganiseret, afbud 
Allan Jørgensen, Handicaprådet, fremmødt 
Leif Jørgensen, Borgerhusene, fremmødt 
Jari Due Jessen, KFU, fremmødt 
Kai Nielsen, KFU, fremmødt 
 
Fra administrationen 
Tabita Sonne-Dalsø, fremmødt    
 
Idræts- og FritidsSekretariatet 
Lina Johansen, fremmødt 
 
 

Greve Kommune 

 



 

 

Dagsorden 
 

0. Rundvisning i området/ Valhallen  
Valhallen og mødelokalet i Valhallen blev besøgt 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Herunder evaluering af fællesmødet med idrætsrådet den 12.12.2019 
 
Beslutning: 
- Dagsorden og referat godkendt  
- Ifm. evaluering af fællesmødet, ønskes en fyldestgørende dagsorden til møderne .  
- Oplægsholder var god at lytte til og havde gode synspunkter 

 
2. Præsentation af Broen ved bestyrelsesmedlem Jan Nielsen 

Broen Greve er en underafdeling af landsorganisation Broen Danmark. Foreningen blev oprettet i  
Efteråret 2019.  
”BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt 
eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del 
af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og 
en styrket tro på sig selv”. Læs mere om Broen på følgende link: https://broen-danmark.dk/greve/ 
Bestyrelsesmedlem fra Broen fortalte følgende: 
- Der kan kun søges midler til medlemmer indenfor kommunegrænsen 
- Der er løbende sagsbehandling  
- Hvert barn kan maksimum søge støtte til kr. 3000. Der gives ikke til udstyr.  
- Ansøgningsskemaet ligger på hjemmesiden 
- Flere lokale firmaer har støttet Broen 
- Der er ca. 40 personer, der har fået midler ud af 50 ansøgninger   
- Alle midler kan gå ubeskåret til børnene 
- Der er foreninger, som selv supplerer Broens bidrag  
- Det kan måske overvejes om der skal tilgå et fast beløb fra idræts – og fritidspuljen skal tilgå 

Broen. Dette skal evt. drøftes i puljeudvalgene. 
- Det gives et årskontingent 

 
Beslutning:  
Orienteringen tages til efterretning 

 
3. Nyt fra formanden 

- Ikke noget nyt 
 

4. Orientering fra administrationen 
- Orientering om beslutning fra KFU ifm. diæter for idrætsråd og fritidsråd 

Se sagen her 
Se hele dagsordenen for mødet 15.01.2020 her 
Kultur og fritidschefen gennemgik punkterne fra KFU- mødet afholdt den 15.01.2020 

- Drøftelse af forståelsen af ”kontinuerlige” aktiviteter ifm. godkendelse af foreninger. 
- Der menes, at der gives tilskud, hvis foreningen bliver godkendt som folkeoplysende, også hvis 

mødeaktiviteten er fire gange om året 
Ifm. diæter:  

- Ærgerligt at kørselsgodtgørelsen er droppet.  
- Der er foreninger, som henvender sig for få blive præsenteret for fritidsrådet. Dette bliver 

vanskeliggjort, når der ikke gives diæter til sådanne formål.   

https://broen-danmark.dk/greve/
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=147438&ItemId=147458
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6


 

 

- Der skal drøftes procedure i forhold til formandsmøder, dagsordensættende m.m.  
Der er flere møder, planlægning m.m. for formanden. Det vil være hensigtsmæssigt, om der 
gives mere frit spillerum. Dette er der ønske om at tage op senere 

- Inddragelse af fritidsrådet ifm. regnskab 2019 og budget 2020 
5.1 Fritidsrådet skal af administrationen og fagudvalgene inddrages i alle sammenhænge af 
generel betydning for den folkeoplysende virksomhed vedrørende politik, budget og tilskud 
(Greveordningen) (jf. §35 i folkeoplysningsloven) 
Derudover kan rådet anbefale og rådgive i øvrige forhold under § 5.4. og 5.5 (se i øvrigt det 
godkendte kommissorium) 
 
Kultur- og Fritidschefen fremlagde regnskab 2019 og budget 2020. 

- På folkeoplysningsrammen er der brugt 99,9 % af budgettet, så det er ramt temmelig godt. 
- Selvforvaltning, puljer, selve ramme – f.eks. Greve Award, sommerferieaktiviteter 

Der ligger lidt midler på politikområdet. Dette skal vi tage op.  
Ifm. budgettet for 2020 afventer man regnskabet for 2019. Når regnskabet er helt færdigt, 
lægges budgetterne. Der forventes at skulle spares 20 millioner i alt for kommende budget.  
Fritidsrådet vil gerne involveret ifm. besparelsesrunder.  

 
Orientering om to nye medarbejdere, Sara Lethan Abild & Lisbeth Rosenørn pr. 01.02.2020 
De 2 nye medarbejdere starter den 03.02.2020. 
 

- Proces for evaluering af leder – lærer kursus  
Der er sket en markant stigning i ansøgninger til leder lærer kursus. Det har betydet, at 
foreningerne ikke har fået det de forventede.  
Der er lang tid mellem udgift til kursusafholdelse og afregning, dvs. det er et problem, at man 
ikke kan søge løbende. 
   

- Udbetaling af tilskud til foreningerne 2020 
Driftstilskud, selvforvaltningsaftaler skulle være udbetalt  
Når medlemstallet er registreret, vil medlemstilskuddet blive behandlet jf. Greveordningen.  

 
Beslutning 
- Der skal følges op på beslutningen om de fire mødegange om året, kan have uforudsete 

konsekvenser   
- Fritidsrådet vil gerne involveres i kommende besparelserne. Tabita sender noget videre snart 
- Der skal laves en mundtlig evaluering/ tilkendegivelse fra foreningerne ved næste fællesmøde 

mellem IR/ FR? 
 

5. Procedure ifm. høringssvar generelt  
- Der er ønskes en generel drøftelse af proceduren for høringssvar, således at Fritidsrådet og 

administrationen fremadrettet har en aftale om, hvordan dette skal foregå. 
 

Beslutning: 
- Dette punkt udskydes til næste gang 

 
6. Gennemgang af forretningsordenen til godkendelse (vedhæftet) 

Ønskede aktiviteter og hvor mødernes skal afholdes henne: 
 
Beslutning:  
- Forretningsordenen godkendes 
- møder for det kommende år 2020.  



 

 

Der stilles følgende forslag for møderækken for 2020: 
1. Onsdag den 22.01.2020 kl. 15.30 – 17.00 
2. Ugedag primo 2. kvartal ifm. repræsentantskabsmødet.  

Forberedelse til budgetdialog. Dato følger. 
3. Tirsdag den 28.04.2020 kl. 16.30 – 18.00.  

Evt. Budgetdialog med KFU efter KFU’s ordinære møde. (Tabita undersøger muligheden) 
4. Mandag den 08.06.2020: Opfølgning budgetdialog og afslutning (KFU møde den 24.06.2020) 
5. Tirsdag den 25.08.2020 eller når administrationens udspil til budget 2021 foreligger, evt. 

fælles med idrætsråd. Høringssvar ifm. budgetforhandling (Budgetforhandling 31.08 – 
01.09, ØU 1. behandling 07.09.2020) 

6. Tirsdag den 20.10.2020 (KFU den 21.10.2020) 
7. Torsdag den 10.12.2020 Fællesmøde og afslutning med Idrætsrådet.  

 
7. Orientering og evt. evaluering fra diverse udvalg, herunder Lokalefordelingsudvalg, 

Fritidspuljeudvalg og Greveordningen 
- Lokalefordeling: Husk at bekræfte jeres bookinger 
- Puljeudvalget: Det er godkendt og der er sendt bevillingsbreve  
- Greveordningen: Gruppen bliver indkaldt hvis der er behov. Der ønskes f.eks. et møde ifm. 

lederlærer kurser 
 
Beslutning: 
- Orienteringen taget til efterretning  

 
8. Udpegning af 2 – 3 medlemmer til facilitetsudvalget jf. det godkendte kommissorium (vedhæftet) 

 
Beslutning: 
- Navnene skal foreligge senest 01.03.2020 
- Formand tager kontakt til aftenskolerne, således at de har en repræsentant. Fx en af 

suppleanterne  
- BUS ønsker en repræsentant  
- Allan Jørgensen fra Handicaprådet vil gerne sidde i udvalget. 

 
9. Evt. herunder punkter til næste møde 

- Kategorier til priser til Greve Awards den 03. juni 2020 (næste møde)   
- Godkendelse af Silk- road (næste møde) 
- Procedure ifm. høringssvar (næste møde) 

 
- Orientering om samarbejde med gymnasiet (IFS)  
- Orientering om møde mellem Aftenskolerne og biblioteket (IFS) 
- Orientering om forløb med Krogårdsskolen (IFS)  
- Der er afholdt flere møder ifm. spejdernes lejr. Det bliver afholdt nok afholdt sidste uge i juli 

2022 
 
 

 
 
 


