FRITIDSRÅDSMØDE

Dagsorden den 20.10.2020
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Fritidsrådsmøde
20.10.2020
17.00 – ca. 18.30
Greve Borgerhus, pejsestuen
Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen, Bjarke Abel, KFU, Kai Nielsen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og
Fritid

Deltagere:

Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand,
Jannie Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen, Kai Nielsen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid, Bjarke Abel, KFU

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen
Orientering fra
formand

Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie , Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen, Thomas
Husted, Frank Christiansen, Morten Wagner Reynhart, Jari Due Jessen,
KFU, Kai Nielsen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Administration
Lina Johansen
Beslutningsreferat
Beslutning:
Dagsorden godkendt
•

Årshjul
Der flere møder end der har været hidtil.
Der kan evt. aflyses møder såfremt der ikke er noget at mødes om.
Taget til efterretning. Årshjulet besluttes ved første møde i det nye år
jf. forretningsordenen.

•

Orientering fra idrætsrådet nye medlemmer til lokalefordelingsudvalg, puljeudvalg og andre relevante punkter
Jesper Svenson og Thomas Elsgaard er valgt ind i lokalefordelingsudvalget, Jeanette Strøm er valgt som formand for idrætspuljeudvalget,
Hans Barlach og Jens Nørgaard er valgt som ordinære medlemmer af
idrætspuljeudvalget.
For fritidsrådet ønsker Frank Christiansen at indtræde til lokalefordelingsudvalget i stedet for Lone Rytter.
Beslutning:
Frank Christiansen indtræder i lokalefordelingsudvalget.

•

Drøftelses af notat fra ”Taskforcegruppen ifm. Corona”
Der indkaldt til møde i Taskforcegruppen på torsdag.
Det er vigtigt at fritidsrådet tager stilling til notatet.
Aftenskolerne er ikke nævnt men er virkelig udfordret af Corona.
De har oplevet færre deltagere på holdene, hvilket har givet et underskud.
Der er flere foreninger som har udvist rettidig omhu og derfor ikke bliver udfordret. Det er vigtigt at tage dette med.
Der udarbejdes en sag til KFU på mødet i november omkring deltager-
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antal/ medlemsdeltagelse skal laves ud fra 2019 tallene.
Der er flere af de udsatte foreninger, som har søgt DIF – DGI puljen
Den er nu åbnet igen.
Der fremlægges forslag om at fastfryse aktivitetstimer, idet der ikke
afholdt så mange aktiviteter.
Kulturministeren har sendt et hyrdebrev til kommunerne, som blev repliseret fra KL. Hyrdebrevet bliver fremsendt til taskforcen.
Beslutning:
Sekretæren fremsender forslag til revideret notat til godkendelse hos
fritidsrådet inden mødeafholdelse af taskforcen torsdag den
22.10.2020. IFS sekretariatsleder deltager på dette møde.
(Notatet er fremsendt til udvalgsmedlemmerne onsdag den
21.10.2020 kl. 13.58. med anmodning om tilbagemeldinger senest
samme dag kl. 20.00).
3.

4.

Nye folkeoplysende
foreninger

•

Orientering og drøftelse af procedurer for ansøgning som folkeoplysende forening (orientering/drøftelse)
Enhver forening der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening, kan henvende sig til IFS og få rådgivning om proceduren for
godkendelse af forening.
Herefter sendes den endelige ansøgning med tilhørende dokumenter
til kulturogfritid@greve.dk Administrationen indstiller eventuelle
spørgsmål til høring i fritidsrådet, hvorefter den endelig beslutning bliver truffet. Foreningen vil herefter modtage svar med relavanteinformationer om den videre proces, herunder adgangskode til aktivigreve
m.m.
Fritidsrådet ønsker vedtægterne fremsendes og de øvrige oplysninger
foreligger hos administrationen.

Nye foreninger

•

”Vinterbaderne” Greve Havbad har anmodet om at blive godkendt
som folkeoplysende forening.
Ansøgning og stiftende generalforsamling vedhæftet som bilag.
Der blev rejst en række spørgsmål ifm. anmodningen godkendelse fra
Havbaderne.
-

Er de idræt – eller fritidsforening?
Hvad er deres ønske om lokaler
Vil det være bedre, om de er en interesseorganisation/ almindelig
forening?
Hvorfor vil de være folkeoplysende forening?
Hvilken niveau anslås aktivitetstilskuddet at ligge på?

IFS tager spørgsmålene med ud til møde den 05.11.2020, hvorefter
sagen genbehandles.
5.

Sommerferieaktiviteter

•

Orientering om evaluering af sommerferieaktiviteter og ekstra sommerferieaktiviteter (orientering og evt. drøftelse) – ved Tabita
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Se sagen som fremlægges på KFU møde den 21.10.2020 her
19 forskellige foreninger og 4 institutioner deltog.
28 aktiviteter fik tildelt en underskudsgaranti.
685 børn deltog i de ordinære sommerferieaktiviteter
En af foreningerne fik ikke brug for underskudsgarantien. Der var kr. 80.000
tilbage fra puljen.
Derudover modtog Greve Kommune en stor donation fra regeringen. For disse
midler blev der oprettet tre kommunale hot spots med blik for forskellige
målgrupper, blandt andet Hundige, Kulturbasen & Holmeagerskolen. Den
sidste lokalitet havde sværest ved at tiltrække brugere.
Derover blev der tilbudt ”Åbne ungdomsklubber” hvor Klub Godset blandet
andet deltag. Gadeteamet har ligeledes trukket unge med til forskellige aktiviteter. Der har deltaget ca. 2000 brugere.
Der har derudover været særlige skolestartsforløb. I alt 8500 børn i forskellige
deltagende aktiviteter. Meget positive erfaringer. Der skal sendes 180.000
tilbage, men stor tilfredshed af de aktiviteter, der er blevet etableret med
meget kort tidsfrist.
Evalueringen taget til efterretning med positive tilkendegivelser.
6.

Greveordningen

•

Orientering om proces med revidering af Greveordningen, drøftelse af
involvering af Greveordningsgruppen (orientering /drøftelse)
På baggrund af rideskolernes status med den nye Greve Ordning, kaldte det på en revision af Greveordningen med spørgsmålet: ”Hvad vil
det sige at være en folkeoplysende Rideklub”. Der mangler en række
aftalegrundlag omkring f.eks. ansøgning af lokaletilskud. Det bliver
genbesøgt og der kan komme nogle små justeringer. Greveordningsgruppen vil blive indkaldt til at drøfte de justeringer.
Det er vigtigt at rideaktiviteten bliver fastholdt i Greve Kommune.
Procedure for hvilke aktiviteter der bliver defineret som fritidsaktiviteter. Greve Kommune fastholder den tilskudsindplacering, der blev lavet sidste år af foreningerne. Hvis sammensætning af hold og aktiviteter ændrer sig væsentligt er foreningen selv forpligtet på at meddele
Greve Kommune dette.

7.

Nyt fra administrationen

Orienteringspunkter
- Revidering af retningslinjer for lokaleudlån
Der for nyligt vedtaget nye retningslinjer for udleje af overskudskapacitet. Der skal differentieres mellem udleje og udlån. Lokalefordelingsudvalget skal involveres i dette. Derefter kommer det forbi fritidsrådet
til orientering. Der forventes små ændringer.
Det er vigtigt at bookingsystemet bliver opdateret således at alle relevante lokaler er tilgængelige og synlige. Det er et område, kultur og
fritid gerne vil tjekke op på, men det bliver ikke lige nu.
-

Pris- og lønindeks for 2021
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Der er generelle og specifikke løn – fremskrivninger.
Der er forskellige PL fremskrivninger. Det er et meget kompliceret regnestykke. Art 5,9 som er til selvforvaltende haller, foreninger m.m. vil
som et af de få steder få en negativ PL 2021 på 1,14. Det er principielt
et politisk valg.
-

8.

Rapportering fra
udvalg m.v.

-

-

Forberedelse af genforhandling af BUS selvforvaltningsaftaler, herunder rapporter om vedligeholdelsesbehov og nye lejeaftaler på kommunens grunde
På KFU-mødet i morgen er de selvejende haller. Herefter skal BUS selvforvaltningsaftaler behandles, således at det bliver behandlet inden de
eksisterende udløber.
Meddelelser og orientering
Lokalefordelingsudvalget
Der er intet nyt
Fritidspuljeudvalget behandler indkomne ansøgninger til fritidspuljen
den 12.11.2020
Processen kører som udgangspunkt som hidtil. Dvs. der kommer ikke
ændringer ifm. ansøgningsrunden.
Greveordningen – behandlet ved punkt 6
Kultur og Fritid

Aktiviteter i 2020
Fritidsrådsmøde
IR/FR fælles års-/juleafslutning og repræsentantskabsmøde. Oplæg ved Henrik Brandt. Tilmelding til sekretæren, som vi plejer.

7.

Eventuelt

8.

Godkendelse af
Referat
Mødet er hævet kl. 18.29!

•
•
•

Dato
20. oktober
10. december

Kl.
Kl. 17.00
Kl. 16.30

Evaluering af Greve Awards vedhæftet som bilag
Sidste nyt fra KFU – linket til mødet er vedhæftet her
Referatet er godkendt

Sted

