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Camilla Krabbe Stephensen

Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsordenen/kommentarer til
referatet
2. Udbetaling af medlemstilskud i
2022

3. Orientering om ukrainske
flygtninge v. Morten, IFS

Beslutningsreferat
Beslutning: godkendt

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte en udbetaling af
medlemstilskud efter scenarie b) Tilskud korrigeres for foreninger
med tilbagegang i forhold til 2019 i henhold til bekendtgørelsen.
Ingen bemærkninger
Der er etableret en kommunal koordinationsgruppe, hvori Morten
fra IFS deltager som repræsentant for kultur- og fritidsområdet.
• Mødested for ukrainere:
Efter politisk ønske etableres der et fast mødested for
ukrainske familier i Greve Borgerhus. Camilla fra IFS er
tovholder.
• Initiativer fra lokale foreninger.
• Borgerhuse og spejderhytter i spil som boliger. (Læs
nærmere i vedhæftede bilag 1).
IFS og administrationen giver en status på den aktuelle situation.
Der er pt. 63 flygtninge i Greve kommune: 25 børn, 33 kvinder og 5
mænd.
IFS afholder dialogmøde 16.45 for folk som er interesserede i at
være frivillige/høre mere om mødestedet for ukrainere.
Der er lavet plan for inddragelse af boliger i prioriteret rækkefølge.
Herunder indgår spejderhytter og borgerhuse.
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Administrationen påpeger, at der selvfølgelig vil være en tæt dialog
med de involverede parter, såfremt der bliver behov for at inddrage
disse bygninger.
Rådet udtrykker deres ærgrelse over udsigten til endnu engang at
måtte lukke ned for foreningsaktiviteter, men har forståelse for
situationen.
Det foreslås at skoler evt. kan anvendes som midlertidig løsning
over sommeren.
4. Orientering fra
administrationen

•

Aftenskolernes afrapportering for 2021. (Læs nærmere i
vedhæftede bilag 2).

AOF er meget tilfredse med denne løsning.
•

Spejdernes Lejr i Greve Marina

Administrationen oplyser om, at der mangler frivillige til at løfte
aktiviteter ved Greve Marina. Der henvises til at følgende
frivilligbank kan benyttes: https://spejderneslejr.dk/da/opgaver Under
drøftelse af dette punkt fremkom følgende pointer fra Rådet:
➢ Fritids- og ungdomsklubber kunne engageres.
➢ Mangler kommunikation til den generelle Greve-borger om
Spejdernes Lejr.
➢ Der er forslag om skiltning både på vej til Roskilde, skilte på
havnen og ved Mosede Fort.
IFS vil reklamere for Spejdernes Lejr til Greve Awards og
Greve Sommerfestival, og vil derudover bakke op ved at dele
kommunikation på foreningens platforme.
• Regnskab og budget (oversigt findes som bilag til referatet)
Administrationen orienterer om, at der kommer til at være
nedskæringer i kommende budgetforhandlinger. 45 mio. samlet set i
kommunen.
Under drøftelse af dette punkt fremkom følgende pointer fra Rådet:
➢ Undersøg hvilke områder der vil gøre mindst ondt ift.
nedskæringer
➢ Kig på alternative løsninger. Der er skal nytænkes, da der
ikke er meget at skrue på i nuværende budget. Fx indførelse
af mere brugerbetaling.
➢ Der er kæmpe efterslæb på vedligeholdelse af bygninger,
haller, baner mv.
➢ Forslag om at lægge budgetterne ud som
selvforvaltningsaftaler, så foreningerne selv kan spare op til
renovering.
➢ Man kan fjerne alle tilskud/al økonomi på kultur- og
fritidsområdet. Det er ikke SKAL budgetter, men KAN poster.
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5. Nyt fra stående udvalg

Men kultur- og fritidsområdets budget kan ikke redde
den økonomi der løber løbsk – primært på
specialområdet.
• Lokalefordelingsudvalget
Det er ved at falde i hak med sæsonfordelingen samt
særarrangementer.
Det efterspørges, at der åbnes op for enkeltbooking noget før.
Særligt aftenskolerne har svært ved at planlægge arrangementer.
• Facilitetsudvalget
Det er ikke startet op endnu. Afventer pt medlemmer
fra Idrætsrådet.
• Fritidspuljeudvalget
Der spørges ind til om der kommer til at være et tema/
prioriteret område i forbindelse med puljefordelingen.
IFS taler sammen med administrationen og KFU om særlige
retninger/ønsker.
Meddelelser og orientering

Kommende aktiviteter
Greve Awards
Greve Sommerfestival
Fritidsrådsmøde
Repræsentantskabsmøde
Dialogmøde med Idræts- og
Fritidsrådene

Dato
27. april
21. maj
24. maj
31. maj
1. juni

6. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

Mødet er hævet kl. 16.:17

Kl.
17.45-20.30
11.00-17.00
15.00-16.30
18.15-20.00
19.00

Afbud

