FRITIDSRÅDSMØDE

Referat 19.08.2020
Emne:
Dato, tid og sted:

Fritidsrådsmøde
19.08.2020
17.00 – ca. 18.30

Greve Borgerhus,
Mødelokale 17
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, Kultur og Fritid
Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie Holmgaard, Huda AlKazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen

Indkaldt:

Deltagere:

Jari Due Jessen, KFU, Kai Nielsen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid

Afbud fra:
Referat til:

Ernst Seiling Olsen
Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Tine Koop, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen,
Thomas Husted, Morten Wagner Reynhart, Jari Due Jessen, KFU, Kai Nielsen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Administration
Lina Johansen

Sagsbehandler:

1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen
Orientering fra
formand

Beslutningsreferat
Beslutning punkt 1:
Dagsorden godkendt
•
•

Orientering om valg til ny kandidat til repræsentation fra aftenskoleområdet og velkomst til ny kandidat. (Håber vi!)
Orientering om IFS version 2.0

Beslutning punkt 2:
- Jannie Stibolt Holmgaard er valgt ind som repræsentant for FOF
- Frank Christinsen er valgt ind som suppleant AOF
- IFS er i gang med IFS version 2.0. Mere om dette senere
3.

Puljer

•
•

Deadline for idræts- og fritidspuljen er den ultimo oktober. Der åbnes op
for tilmelding den 15. september.
Deadline for talent- og elitepuljen samme datoer (med forbehold for
ændringer)

Drøftelser af retningslinjer for puljerne og forslag til ændringer, som kan forelægges puljeudvalget.
Kultur og fritid gør opmærksom på, at der allerede nu er igangsat en proces om
at få de nuværende retningslinjer lagt ind i systemet.
De foreslår derfor, at det tages op på kommende fritidsudvalgsmøde, hvor der
er tid til at arbejde med dette.
Beslutning om mødedato for fritidspuljeudvalget efter fristens udløb.
Medlemmer af fritidspuljeudvalget er Lone, Tine, Huda, Steen og Allan
Beslutning punkt 3:
- Retningslinjer drøftes igen i det nye år.
- Dette sættes på dagsorden efter jul
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4.

Forberedelse
budgetdialog KFU

Puljeudvalget mødes torsdag den 12.11.2020 kl. 11 i Borgerhuset

Budgetforhandlingerne er på trapperne. Den 26.08.2020 kl. 17 – 18 er Fritidsrådet inviteret til budgetdialog med KFU på Rådhuset. (Mødelokale afventes)
Direktionens budgetforslag kan ses her:
https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2021-2024/
Høringssvaret sendes senest den 26. august kl. 12.00 til nik@greve.dk

Beslutning om proces for høringssvar:
Beslutning punkt 4:
Ønsker til at tage med på budgetdialogmødet:
Generelt anbefales det at gøre det så konkret og visuelt som muligt.
Konkrete ideer, billeder og et økonomisk overslag.
BUS:
- Spejderhytternes vedligehold (manglende) a
- Økonomi til at følge op på Olsbækkens Friluftsland Prospektets delområder. Det anbefales at konkretiseres det yderligere – specifikke forslag og
øknomiske overslag.
Prospektet medbringes til budgetdialogen
- Naturvejleder – evt. mulighed gennem Friluftsrådet
- Ifm. Hedeland og spejdernes lejr er det ønsker om at
Aftenskolerne
- lokaler er under pres – især omkring Corona
Aftenskolehus.
Kunne der samtænkes optimering i brug af lokaler – f.eks. brug af spejderhytterne i dagtimerne
- Mellemkommunal- refusion nævnes i forhold til at investere i bedre forhold
- Udvendig vedligehold af borgerhusene er et problem. F.eks. er der ikke
malet træværk i mange år.
- Måden selvforvaltningsaftalerne er skruet sammen på kan evt. undersøges.
- Greve Kommunes harmoniorkester står til besparelse. Dette ønskes med
i høringssvar. Greves ansigt udadtil.
Lone spørger om de kan skrive et par linjer om dette til høringssvaret.
(Der er ikke modtaget noget inden deadline fra Greve Harmoniorkester)
- De ønsker, tekst og billeder som fritidsrådet ønsker med i et høringssvar
og til budgetdialogmødet, sendes til sekretæren senest mandag den
24.08.2020. Herefter udarbejder Lina et høringssvar, som sendes til rådet til godkendelse. Bemærk den korte deadline!
5.

Nye foreninger

3 foreninger, som har anmodet om at blive Folkeoplysende forening i Greve
Kommune.
Det er:
1. Silk Road, formand Huda Al-Kazweni
2. Musikklubben, formand Carsten Sørensen
3. Madklubben, formand Jens Sørensen
Vedhæftet er følgende dokumenter fra hver forening:
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•
•
•

Foreningens vedtægter
Referat fra stiftende generalforsamling
Bestyrelsessammensætning

Kultur og fritid kommer med deres betragtninger på mødet.
Fritidsrådet skal beslutte om de kan anbefale en godkendelse af ovenstående
foreninger.
Beslutning Fritidsråd punkt 5:
1. Fritidsrådet anbefaler ikke godkendelse af foreningen Silk Road, da foreningen vurderes til:
- ikke at være åben for, da alle kan optages som medlemmer
- ikke at være hjemmehørende på baggrund af foreningssammensætningen og bestyrelsessammensætningen.
- Det vil være muligt for Silk- Road at søge godkendelse som folkeoplysende forening, hvis kriterierne bliver opfyldt på et senere tidspunkt.
2. Fritidsrådet anbefaler godkendelse af foreningen Musikklubben, da de
opfylder kriterierne fra Greve ordningen
3. Fritidsrådet anbefaler godkendelse foreningen Madholdet, da de opfylder kriterierne for Greveordningen
6.

Nyt fra administrationen

Status om:
- Sommerferieaktiviteter Greve Kommune budget
Aktiviteterne er afholdt.
Der er igangsat en evaluering af aktiviteterne som har kørt som planlagt.
Fokus har været på længerevarende forløb
- Sommerferieaktiviteter, håndtering og administration af aktiviteter og
midler fra regering
Greve Kommune modtog ca. 2 millioner til afholdelse af aktiviteter
I starten var ønskes at det blev kriminalitetsforebyggende.
Der blev udvalgt 3 hot spots: Hundige boldklub, Ungdomsskolen (den
mest besøgte), Holmeager- hallen og stranden (mindst besøgt)
Foreninger har kunne søge ind på aktiviteter
Strandhåndbold, små pirater, spejderne
Klubberne har modtaget tilskud til ekstra aktiviteter
Gadeteamet har modtaget tilskud til ekstra aktiviteter
Fagligt boost som biblioteket, museerne og ungdomsskolen står for.
Fritidsrådet giver stor anerkendelse til denne indsats.
-

Opfølgning fra sidste Fritidsrådsmøde, herunder status på indkøb af Keramikovn (Punkt 7 på sidste fritidsrådsmøde)
Der skal bruges 2 ovne. Den ene ovn er installeret.
FOF følger op på dette indkøb af ovn og tager gerne dialog med øvrige
aftenskoler herom.

-

Spejdernes lejr 2022:
Det er tænkt ind i kontrakten at de ting, der bliver lagt i jorden som el og
vand skal kunne genbruges.
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Det skal understøtte udviklingsplanen for Hedeland.
Administrationen afventer et svar fra gruppen omkring hvor søspejderne
skal afholde deres aktiviteter. Greve har budt ind.
Der afholdes møde i september møde hvor planerne præsenteres for de
tre byråd – Roskilde, Høje Taastrup og Greve.
BUS er inviteret med til møde om lejren. De ønsker at blive hørt omkring
deres ønsker til de faste installationer. Dette bringes med på mødet på
mandag.
-

Coronasituationen:
Flere foreninger er kommet i klemme lokalemæssigt idet flere foreninger
benytter ældrecentre og andre steder, hvor udsatte borgere bor. Administrationen har tæt dialog omkring dette med relevante parter. Krisestaben behandler dette og melder tilbage. Der opfordres til at bakke op
om et forsigtighedsprincip omkring dette.
Corona fylder i det hele taget meget. I Greve har de enkelte foreninger at
følge deres landsorganisations retningslinjer selv ansvaret for at overholde retningslinjerne.
Rengøring drøftes ifm. afholdelse af aktivitet på skolerne.

Beslutning punkt 6:
Taget til efterretning

7.

Rapportering fra
udvalg m.v.

-

-

Meddelelser og orientering
Lokalefordelingsudvalget – intet nyt
Fritidspuljeudvalget – fristen for at indlevere
3 foreninger har efterspurgt mulighed for at overføre penge til næste år,
hvor de vil afholde aktiviteten
Orientering fra formanden om midler fra puljen fra 2019
Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:
Grundet corona er mødet omkring rideklubberne blevet udskudt.

Beslutning Fritidsråd punkt 7:
Orienteringer er taget til efterretning
Aktiviteter i 2020
19.08.2020: Fritidsrådsmøde
26.08.2020: Kvartalsevalueringsmøde IFU
26.08.2020 Budget dialog med KFU kl. 17 – 18
på Greve Rådhus.
Fritidsrådet skal møde op ved hovedindgangen
kl. 16.55.

Dato

Kl.

Sted
Borgerhuset,
mødelokale 17
Rådhuset - AFLYST
Rådhuset
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Evt. Fællesmøde idræts- og fritidsråd uge 35
Fritidsrådsmøde
IR/FR fælles års-/juleafslutning
10.
Eventuelt
•
•

11.

Godkendelse af
Referat
Mødet hævet kl. ca. 18.50

•

Uge 35
Oktober

Kl. 17.00
Kl. 17.00

Ikke aktuelt

10 December
Kl. 16.30
Jdj har valgt at søge orlov fra Byrådet
Silk Road orienterer om forskellige aktiviteter og tilskud de har fået et
godt samarbejde med Københavns Kommune for ældre, der ikke skal blive ensomme. De har modtaget kr. 300.000 fra Københavns Kommune og
aktiviteter skal finde sted på Nørrebro.
Referatet har været sendt ud til medlemmerne til godkendelse og vurderes nu at være godkendt.

