FRITIDSRÅDSMØDE

Referat d. 01.02.2022
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen
Evaluering af
kommissorium

Fritidsrådsmøde
01.02.2022
Kl. 15.00-16.30
Greve Borgerhus, lokale 6
Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen
Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Leif Jørgensen,
Bente Lis Clausen, Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen,
Tabita Sonne-Dalsø, GK, Lisbeth Rosenørn, GK, Morten Wagner
Reynhard, IFS og Camilla Krabbe Stephensen, IFS, Maria Witthøft, KFU,
Anne Marie Lyduch, KFU
Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen
Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Leif Jørgensen,
Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen, Tabita SonneDalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS og Camilla Krabbe Stephensen,
IFS, Anne Marie Lyduch, KFU
Bente Lis Clausen, Maria Witthøft, KFU
esol@greve.dk; lory@aof.dk; smaerkelund@gmail.com; jast@greve.dk;
howppy@hotmail.com; lbj@post.tele.dk; bentelis@tunenet.dk;
car_sor@outlook.com; sjogaard@nypost.dk; freddycdk@gmail.com;
tsd@greve.dk, lro@greve.dk, morten@ifs-greve.dk, amly@greve.dk,
mawi@greve.dk

Camilla Krabbe Stephensen
Beslutningsreferat
Beslutning: Godkendt
Evaluering og evt. revidering af Fritidsrådets Kommissorium.
Herunder særligt fokus på valgreglerne.
Ved ændringer sendes det nye kommissorie til orientering i KFU.
Se vedhæftede bilag.
Beslutning:
Steen bemærker, at der står to forskellige ting i rådets forretningsorden og
kommissorium ift. antal deltagere til Fritidspuljeudvalget (kommissorium 3
deltagere, forretningsorden 5 deltagere).
Forud for Fritidspuljeudvalgets arbejde i efteråret 2022 ønsker Fritidsrådet at
foretage en vurdering af, om man skal søge at ændre antallet i kommissoriet.
Ændringer i kommissoriet skal godkendes af KFU.
Morten bemærker at Idrætsrådet starter en proces omkring revision af
puljerne, hvilket kan have en betydning ift. ovenstående.

3.

Evaluering af
forretningsorden

Evaluering og evt. revidering af Fritidsrådets forretningsorden. Ved
ændringer sendes den nye forretningsorden til orientering i KFU.
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Se vedhæftede bilag.
Beslutning:
Tabita påpeger at der flere steder er modstridende punkter i hhv. kommissorie
og forretningsorden.
Det besluttes at Morten og Camilla tilretter forretningsordenen, således at den
stemmer overens med kommissoriet. Forretningsordenen med anførte
rettelser sendes til orientering i rådet.
4.

Konstituering af
repræsentanter til
Fritidsrådets udvalg

Lokalefordelingsudvalget: Fritidsrådet udpeger 3 personer
• Lokalefordelingsudvalget har til formål at fordele lokaler efter de
gældende retningslinjer, indstille til og rådgive det politiske niveau i
sager, som omhandler lokaler og kommunale arealer.
Fritidspuljeudvalget: Fritidsrådet udpeger 3 personer
• Udvalget har ansvar for behandling af ansøgninger til fritidspuljen og
indstilling af ansøgninger til godkendelse i Kultur- og fritidsudvalget.
Facilitetsudvalget: Fritidsrådet udpeger 3 personer
• Udvalgets virke funderes på Facilitetsstrategien for idræts- og
fritidsfaciliteter
Mulighed for nedsættelse af andre udvalg og arbejdsgrupper.
Beslutning:
Frank Christiansen (suppleant) og Freddy Christiansen er valgt som
repræsentanter for Lokalefordelingsudvalget.
Stadig en fri plads, der afventer at blive besat.
Leif Jørgensen, Steen Mærkelund og Lone Rytter er valgt som repræsentanter
for Fritidspuljeudvalget.
Ernst Seiling Olsen, Jannie Stibolt Holmgaard, Steen Mærkelund er valgt som
repræsentanter for Facilitetsudvalget.

5.

Møderække 2022

Møderækken for 2022 fastlægges.
Beslutning:
Mødetid kl. 15.00-16.30
Forslået møderække for 2022:
22. marts (tirsdag)
19. april (tirsdag)
(Greve Awards – 27. april)
24. maj (tirsdag)
16. august (tirsdag)
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4. oktober (tirsdag)
14. december (onsdag)
IFS sender mødeindkaldelser ud.
Camilla afklarer hvorvidt Bente Lis Clausen og Maria Witthøft kan tilslutte sig
ovenstående datoer.
Camilla følger med i deadlines for input til budgetforhandlinger, således at
rådet ikke kommer på bagkant.
Meddelelser og orientering

6.

Orientering om
mødeplanen for KFU
2022

Orientering v. administrationen
Beslutning:
Tabita orienterer om, at møderække samt dagsordner for KFU ligger
tilgængelig på Greve Kommunes hjemmeside:
https://greve.dk/politik/byraad/moedekalender-for-byraad-ogudvalg#kultur-og-fritidsudvalget-2a
og
https://dagsordener.greve.dk/vis/pdf/bilag/17d81095-b867-4d12-9799e610ccf6211b/?redirectDirectlyToPdf=false

Dialogmødet med Idræt- og Fritidsrådet d. 27. april rykkes til et andet
tidspunkt. Der kommer en ny udmelding, når det er på plads.
7.

Status på
arbejdsgruppe vedr.
Greveordningen

Orientering v. formanden.
Arbejdsgruppen blev nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af
Greveordningen.
Status på arbejdsgruppens fremadrettede virke.
Beslutning:
Tabita fortæller at der ikke nogen forestående revidering af Greve-ordningen.

8.

Diæter

Orientering v. IFS
Gennemgang af diætberettigede møder samt procedure for registrering.
Se vedhæftede bilag.
Beslutning:
Camilla administrerer diætsedler for Fritidsrådet og står for registrering ved
rådsmøder.
Ved næste møde udleveres diætsedler til de personer som sidder i
diætberettigede underudvalg. Disse har man selv ansvar for at udfylde og
aflevere til Camilla inden årets udgang.
Tabita tydeliggør, at man kan få 4 diæter for HVERT underudvalg man sidder
i.
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Principperne for tildeling af diæter fremgår af vedhæftede dokument.
9.

Orientering om
tilbagebetaling af
puljemidler fra Greve
Ungdoms
Brandvæsen (v.
Morten)

Orientering v. IFS
Greve Ungdoms Brandvæsen fik tildelt en bevilling fra Fritidspuljen sidste år
på ca. 86.000 kr. Foreningen kan/skal imidlertid ikke anvende midlerne, og
skal derfor betale tilskuddet tilbage. Da tilbagebetalingen sker efter den
angivne deadline fra IFS, kan midlerne ikke omfordeles.
Beslutning:
Morten forklarer sagens gang og suppleres af Tabita. Hovedpointen er at
midlerne fra GUB’erne ikke kunne føres tilbage til kultur- og fritidsområdet,
da tilbagebetalingen skete så sent, at de ikke har kunnet anvendes indenfor
regnskabsåret (2021).
Fra 2018 har kultur- og fritidsområdet været underlagt reglerne om, at midler
ikke kan overføres fra et regnskabsår til et andet.
Flere i rådet udtrykker utilfredshed med dette.

10.

Eventuelt

Beslutning:
Ingen punkter til eventuelt.

11.

Godkendelse af
referat

Beslutning:
Punktet ”kommentarer til referatet” indsættes fremadrettet på dagsordenen.
Referatet godkendes af Fritidsrådet senest tre dage efter det er udsendt.
Herefter bliver det offentliggjort.

Mødet er hævet kl. 16.26

