FRITIDSRÅDSMØDE REFERAT

REFERAT 08.06.2020
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen
Effektiviseringer i
kommunen

Afslutningsmøde
08.06.2020
Evt. 16.30 – ca. 18.00
Borgerhuset lokale 5 & 6
Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Tine Koop, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen
Jari Due Jessen, KFU, Kai Nielsen, KFU
Tabita Sonne Dalsø, Administration, Lisbeth Rosenørn, administrationen,
Christine Lumby IFS
Ernst Seiling Olsen, Steen Mærkelund, Lone Rytter, Huda Al-Kazweni,
Allan Jørgensen, Leif Jørgensen, Kai Nielsen, Tabita Sonne Dalsø, Lisbeth
Rosenørn, Christine Lumby IFS
Jari Due Jessen
Ernst Seiling Olsen, Steen Mærkelund, Lone Rytter, Tine Koop, Huda AlKazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen, Thomas Husted, Morten Wagner Reynhart, Jari Due Jessen, Kai Nielsen, Tabita Sonne Dalsø, Lisbeth
Rosenørn
Lina Johansen
Beslutningsreferat
Beslutning punkt 1:
Dagsorden godkendt
Se sagen fra KFU her: her
Se sagen fra økonomiudvalget den 23.03.2020 her
Beslutning fra KFU:
Kultur- og Fritidsudvalget har ikke nogen forslag på nuværende tidspunkt
og kan ikke støtte forslagene i bilag 3 og 4. Udvalget ønsker sig en proces,
der også inddrager Idrætsrådet og Fritidsrådet.
Referat fra KFU møde 27.05.2020: her
På Kultur og fritidsområdet er det op til kultur og fritidsudvalget, hvilket
serviceniveau, der ønskes i Greve Kommune. Der er flere områder, som
er ”nice to have”. Derfor dukker de samme indstillinger op til beslutning i
forbindelse med budgetforhandlingerne gentagne gange.
Ud fra KL’s nøgletal udarbejdes potentialekataloget, som er afsæt for
budgetforhandlingerne.
Beslutning Fritidsråd punkt 2:
Fritidsrådet ønsker at følge KFU’s beslutning

3.

Høringssvar ifm.
udlejning af overskudskapacitet i
kommune

Materialet udsendes med denne dagsorden.
Bemærkninger sendes til sekretæren for fritidsrådet på lina@ifs-greve.dk
Senest torsdag den 04.06.2020. Herefter udarbejdes et forslag til høringssvar med bemærkninger, som evt. godkendes til dette møde.
Administrationen udfolder sagen, hvorefter fritidsrådet tager stilling til
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det høringssvar, som skal indsendes med frist den 09.06.2020.
Vedhæftet denne dagsorden er udkast til høringssvar.
Det skal besluttes om høringssvaret kan godkendes.
Hvor lang tid i forvejen kan udefra kommende aktører booke lokaler?
Lokalefordelingsudvalget skal altid indover den prioritering af udlejning
Beslutning punkt 3:
Formanden sender et nyt forslag ud til beslutning inden den 09.06.2020
kl. 12.00.
Forslaget er fremsendt og kvittering af modtaget den 09.06.2020 kl.
11.17. Tak for hurtige tilbagemeldinger fra rådsmedlemmerne.
4.

KFU sag: 5. Samarbejdsaftale om
Spejdernes Lejr
2022 i Hedeland
(Nogle gange nævnt
som: SL 2022!)

Se sagen her: her
Øvrige konsekvenser
I forberedelsen til Spejdernes Lejr vil der være et resursemæssigt træk på
administrationen for at understøtte lejrorganisationen. Det vil særligt
være i Center for Teknik & Miljø, hvor der blandt andet kan være behov
for, at diverse tekniske ansøgninger behandles og i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, hvorfra bl.a. Kultur- og Fritid indgår i koordineringsarbejdet med de andre kommuner og aktører.
Administrationen vil præsentere muligheder for samarbejdet med foreninger ifm. Spejdernes Lejr 2022
Administrationen vil dels orientere om den proces for involvering af foreninger
som kommer til at foregå, herunder også drøfte spejdernes rolle og ønsker
Og drøfte et storstilet initiativ med søspejderaktiviteter i Greve Marina

Der er etableret en sekretariatsgruppe og en styregruppe på tværs af de
deltagende kommuner, hvor Greve Kommunes kultur og fritid er deltagende.
Der er udarbejdet en liste for mulige aktivitetssteder. Der er stort ønske
om at etablere et stort søspejder- initiativ til 2022
Kan det knyttes an til kloge kvadratmeter – kan der være flere spejdere
dernede?
Der planlægges et opstartsmøde inden sommerferien, som fritidsrådet
inviteres til. Det kan overvejes, om der skal nedsættes en gruppe på
tværs af spejdernes organisationer kommunerne imellem
Folk i lokalområdet kan blive inviteret til spejdernes lejr for at få en spejderoplevelse. Det sociale islæt er vigtigt at få med og dette er blevet
adresseret overfor landsorganisationen.
Beslutning Fritidsråd punkt 4:
- Spejderne vil gerne være med i en arbejdsgruppe
Steen Mærkelund er kontaktperson på dette.
Administrationen inviterer ind til møde, så snart de ved hvornår
- Det kan tilknyttes integrationsområdet.
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5.

Puljemidler og evaluering
Orientering om
Greve Kunstrute

Idrætsrådet har ønskes en evaluering af processen for idrætspuljen. Puljeudvalget for fritidspuljen har ikke ønskes at lave en så omfattende evaluering, men vil se frem til idrætspuljeudvalgets drøftelser.
Greve Kunstrutes har fået efterbevilling fra fritidspuljen å kr. 10.000 efter
dialog med puljeformanden, idet de på grund af en fejl, ikke var kommet
med i den ordinære behandling. Dog med bemærkninger om, at der ved
kommende ansøgninger forventes nye udviklingstiltag, da puljen ikke
dækker driftsudgifter. Bevillingen er udbetalt til store glæde.
Greve Kunstrute forventer at afholde deres arrangement i weekenden
den 22. og 23. august. Alle er velkomne. Se mere her:
https://grevekunstrute.dk/

6.

Partnerskaber

Beslutning Fritidsråd punkt 5:
- Fritidsrådet vil gerne orienteres om det kommende evalueringsarbejde fra idrætsrådet, når denne foreligger.
Der er indkommet 6 anmodninger om partnerskaber med Greve Kommune. 5 af disse blev imødekommet.
Det blev besluttet at lave en ansøgningsrunde 2 med deadline den
17.05.2020.
Se beslutningen her.
I 2. runde er der indkommet 11 anmodninger om partnerskaber for i alt
504.500. Puljen er på kr. 178.957
Der bliver taget beslutning om, hvem der skal indgå i et partnerskab med
Greve Kommune på KFU- mødet den 24.06.2020.
Drøftelse af processen for partnerskaber og forslag om 2 faser for ansøgningsfristen, hvor foreningerne efter 1. deadline kan blive rådgivet og
vejledt bedre.
Beslutning Fritidsråd punkt 6:
- Punktet tages til efterretning

7.

Tilbageløbsmidler
fra aftenskolerne

Aftenskolernes regnskab for 2019 har en netto tilbagebetaling til Greve Kommune på 481.658 kr. Fritidsrådet bedes komme med anbefalinger til, hvordan
tilbagebetalingsbeløbet skal anvendes. Se i øvrigt bilag vedhæftet til dette
punkt. Efter dagsorden første udkast er udsendt, er der kommet anmodning om
at tilbageløbsmidlerne for 2019 benyttes til at imødekomme en keramikbrændeovn, som var på mødet den 15.08.2017. Oplysninger om sagen kan ses her

Der kan være midler i brugerrådet. Det skal overvejes hvordan lyden er i
de forskellige rum.
Beslutning Fritidsråd punkt 7:
- Fritidsrådet støtter op om Whiteboards og projektorer i borgerhuset, da det kan komme mange borgere til gode.
Der skal undersøges forskellige modeller, således at der bliver let
at formidle digitalt i alle mødelokaler og hvordan det monteres,
således at folk ikke kan medtage ledninger og stik.
- Fritidsrådet bakker op om den tidligere bevilling til keramikovn fra

FRITIDSRÅDSMØDE REFERAT

8.

IFS version 2.0

2016 kan bruges fra tilbageløbsmidlerne nu hvor der er monteret
el tavler m.m.
- Der foreslås at de resterende tilbageløbsmidler fra aftenskolerne
kan bruges som (med)finansiering til andre delelementer af Olsbækkens Friluftsland, hvor IFS gerne vil stå for at udarbejde forslag til ansøgninger til dette projekt. Gerne i samarbejde med interesserede parter og GIC’s brugerråd.
Der er lavet en procesplan ifm. evaluering FR-møde behandler og tager
stilling til forslaget til vedhæftede handleplan for udarbejdelse af IFSversion 2.0. 2020-2025. Formandskaberne er arbejdsgruppen, sammen
med IFS medarbejdere som skal fremlægge forslag på IFU’s repræsentantskabsmøde den 19.08.2020.
Beslutning Fritidsråd punkt 10
- Procesplanen er godkendt

9.

Nyt fra administrationen

Opfølgning leder – lærer tilskud
Kort opfølgning på sidste KFU- møde
Proces for høringssvar fremadrettet
-

-

-

Aftenskolerne er blevet udfordret ifm. Corona
Det er blevet drøftet på KFU mødet
Alle lokaletilskud, aftenskolerne og øvrige foreninger er udbetalt,
herunder også rideskolerne. Lokaletilskuddet skal op til revision
igen.
Leder lærer tilskud er endnu ikke udbetalt da der ikke har været
kapacitet til dette for nuværende. Det igangsættes så hurtigt som
muligt.
Muligheden for at indkalde til ekstraordinære møder ifm. høringssvar drøftes.

Beslutning Fritidsråd punkt 9:
- Orienteringen tages til efterretning.
- På næste møde sættes der et punkt på om drøftelse af mødefrekvensen fremadrettet, f.eks. at møderne afholdes tættere på
KFU’s mødeafholdelse.

10.

Meddelelser og orientering
Orienteringspunkter Idræts- & Fritids-Unionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Christine Lumby er ansat pr. 01.03.2020 i IFS. Hun er ansat som
foreningsudvikler og skal blandt andet være sekretær for idrætsrådet. Hun deltager på dette møde
Lisbeth Rosenørn er ansat pr. 01.02.2020 i Greve Kommunes administration og skal blandt andet understøtte fritidsområdet.
b) Greve Awards afholdes den 09.09.2020.
Jeres foreninger kan indstille kandidater her
(Sidste dato for indstilling er den 10.06)
c) Projekt Olsbækkilen
d) Greve Stafetten er desværre aflyst for 2020.
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e) Greve Sommerfestival er desværre aflyst for 2020.

11.

Rapportering fra
udvalg m.v.

Beslutning Fritidsråd punkt 8
- Orienteringspunkterne er taget til efterretning.
Lokalefordelingsudvalget:
- Der er set på særarrangementer som er blevet fordelt.
Det er hovedsageligt skoler og GIC, som bruges til særarrangementer.
Fritidspuljeudvalget
- Der kommer møder igen til efteråret.
Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:
- Det er en dynamisk proces, så der indkaldes til nye revideringsmøder omkring Greveordningen.
Beslutning Fritidsråd punkt 9:
- Rapportering fra udvalgene blev taget til efterretning.

Aktiviteter i 2020
Fritidsrådsmøde

Dato
31.03.2020

Kl.
Kl. 16.30

IFU Repræsentantskabsmøde, og evt. formøde i
IR og oplæg fra Tabita om GKs regnskab for
2019 og budgetopfølgning for 2020.
Fritidsrådsmøde, inkl. budgetdialogmøde med
KFU
Sommerafslutning
IFU- repræsentantskabsmøde den 19.08.2020
Mulighed for afholdelse af fritidsrådsmøde inden 16.30 – 18.00. herefter fællesspisning
26.08.2020 Kvartalsevalueringsmøde IFU
26.08.2020 Budget dialog med KFU kl. 17 – 18
på Greve Rådhus. Nærmere information om
mødelokale følger.

20.04.2020

Kl. 17:30

UDSKUDT TIL
19.08.2020

29.04.2020

Kl. 16.30

AFLYST

08.06.2020

Kl. 16.30

Borgerhuset
Borgerhuset

Evt. Fællesmøde idræts- og fritidsråd uge 35
Fritidsrådsmøde

Uge 35
Oktober

IR/FR fælles års-/juleafslutning
10.
Eventuelt
11.
Godkendelse af
Referat

•
•

Sted
AFLYST

Rådhuset
Rådhuset

10 December
Ingen kommentarer
Referatet er godkendt

Kl. 17.00
Kl. 17.00

?

Kl. 16.30

Mødet hævet ca. kl. 18.10 hvor der blev delt sommerferie is ud. GLÆDELIG SOMMER!

