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Bestyrelsens beretning for 2018 

På repræsentantskabsmødet vil denne skriftlige beretning ikke blive gennemgået. Den vil blive suppleret 
med en fremadrettet mundtlig beretning. 

Idræts- og Fritidsunionens tredje leveår - 2018 - har igen været præget af stor vilje og motivation til at 
bygge videre på det stærke fundament som er blevet lagt de første to år. Det kræver en stor vilje og motivation 
såfremt ambitioner og visioner om at udvikle og styrke det samlede idræts- og fritidsområde i Greve skal 
realiseres i perioden 2019-2022 

Idræts- og fritidssekretariatet har naturligvis været omdrejningspunktet for at disse visionerne er blevet ført ud 
i livet i tæt samarbejde med Greve Kommune, foreningslivet og FrivilligCenter Greve samt andre interessenter.  

I 2018 fik vi også tilført flere ressourcer fra Greve Kommune til at ansætte en såkaldt Playmaker. Dette har medvirket til at 
sætte yderligere fart på realiseringen af visionerne samt forstærke konkrete indsatser på tværs af 
politikområder. Formålet er at indsatserne bliver bedre koordineret og der skabes et overblik på tværs af 
alle indsatser uanset politikområder.  

I denne sammenhæng vil vi gerne takke Greve Kommune og det politiske niveau for denne tillid. Vi vil vi 
gøre vores ypperste for at medvirke til at den nye Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitik, herunder at konkrete 
effektmål under de seks liv også bliver implementeret de næste 4 år. 

Tværfagligt sekretariatets samarbejde i Borgerhuset 

Vi har nu siden etableringen af Sekretariatet i januar 2016 haft adresse i Borgerhuset. Dette har været 
vigtigt i forhold til synligheden af sekretariatets fysiske placering i Borgerhuset for idræts- og 
fritidsforeninger. Der kan de henvende sig hvis de har spørgsmål eller brug for rådgivning til konkrete 
udfordringer. Dette har desuden medvirket til stigning i henvendelse fra foreningslivet, hvilket er meget 
positivt.  

Sekretariatsmæssigt er situationen stadig den, at sekretariatet deler faciliteter i Borgerhuset med både 
FrivilligCenter Greve og Kultur og Fritidsafdelingen i Greve Kommune. Denne sammenflytning er prioriteret 
af Greve Kommune for at opnå en synergieffekt og ikke mindst en tættere koordinering mellem de tre 
parter til gavn for hele idræts- og fritidsområdet. Dette samarbejde er alle partner meget tilfredse med og 
ønsker at styrke yderligere.  

Derudover kan det nævnes at Sekretariatet er rykket ind i et større lokale på 1 sal på grund af behovet for 
en ekstra kontorplads til Lina Johansen som blev ansat som Playmaker fra august måned. Denne 
omrokering er sket i tæt dialog og fælles forståelse med de ansatte fra Kultur- og Fritidsafdelingen, som er 
rykket ind i to andre lokaler på 1. sal.  

Formålet har stadig at foreningerne skulle have én indgang til kommunen og at det samtidigt skulle være let 
for de frivillige ledere at få kontakt til de relevante personer i forhold til diverse problemstillinger. 

Foreningerne opfatter det nemlig som mere tilgængeligt og uformelt at komme til møder eller 
arrangementer i Borgerhuset end på Greve Rådhus.  



 

  2 IDRÆTS - & FRITIDSSEKRETARIATET   I   WWW.IFS-GREVE.DK   I   GREVEAGER 9, 2670 GREVE 

 

IFUs bestyrelse er yderste tilfredse med at denne fællesplacering som også i fremtiden vil komme idræts- og 
fritidsområdet endnu mere til gavn. Samarbejdet er karakteriseret ved at være godt formaliseret og tæt 
koordineret.  

Dette har også betydet, at vi konkret kan nævne at fællesplaceringen har medvirket til at IFS og 
FrivilligCenter Greve har modtaget støttemidler fra fonde og/eller statslige puljer på ca. 1.655.000 kr. Dette 
fokus på fundraising ønsker bestyrelsen at prioritere fremadrettet, eftersom at der kan ske positiv udvikling 
på idræts- og fritidsområdet ved ekstern finansiering.  

Samarbejdsaftale med Greve Kommune 

Idræts- og Fritidsunionen har, som repræsentantskabet løbende er orienteret om, en samarbejdsaftale med 
Greve Kommune i forhold til konkrete opgaver vi skal varetage på idræts- og fritidsområdet. I den 
forbindelse mødes Formandskabet for Idræts- og Fritidsunionen og Greve kommune hvert kvartal for at 
gøre status på opgaverne og samarbejdet. 

Selve møderne har været præget af en god og konstruktiv dialog og der har været en vilje fra begge parter 
til at se på såvel udfordringer som hvilke muligheder der er for, at udvikle og styrke idræts- og 
fritidsområdet i samarbejde med Idrætsrådet og Fritidsrådet. 

De temaer, som sekretariatet har beskæftiget sig med i løbet af året, tager som bekendt udgangspunkt i 
handleplanerne for den nuværende Idræts- og Fritidspolitik i Greve Kommune. I den sammenhæng kan 
oplyses at der i disse dage og uger bliver arbejdet på højtryk med at få færdiggjort den nye Idræts-, Frivillig- 
og Kulturpolitik, som sekretariatet er tovholder på. Sekretariatet har i den forbindelse afholdt en stor og 
bred inddragelsesproces på tværs af foreninger og andre interessenter. 

Temaaften, temamøder, workshop, talent- og elitestøtte m.m.     

Sekretariatet har i samarbejde med Kultur- og Fritid afholdt en temaaften om ”Folkeoplysningsloven” og de 
nye lovændringer den 12. april med ca. 30 deltagere, samt i samarbejde med Frivilligcentret afholdt en 
temaaften om ”EU´s persondataforordning” med deltagelse af ca. 80, personer som var bredt 
repræsenteret fra idræts- og fritidslivet.  

Derudover har der været afholdt 4 workshop omkring den nye Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitik. På det 
første temamøde var der oplæg ved direktør Esben Danielsen fra Lokale- & Anlægsfonden om samarbejde 
på tværs mellem politikkens fagområder. Desuden har der også været afholdt temamøde til 
foreningsledere omkring ”unge i en præstationskultur”. Det var Søren Østergaard fra Center for 
Ungdomsstudier der stod for oplægget til dette temamøde.  

Der er desuden sket en stigning for idrætsforeninger der modtager talent- og elitestøtte fra 10 til 13. I den 
forbindelse er det centralt at sekretariatet har ydet rådgivning og anbefalinger til disse foreninger for at 
styrke dem yderligere på området. I samarbejde med en række foreninger med talent- og eliteaktiviteter 
har der været afholdt et temamøde omkring ”talent- og eliteidræt i foreningerne”. Det var Allan Kjærsgaard 
som er sportschef i Dansk Karate Forbund samt formand fra Greve Karate som stod for dette oplæg på 
opfordring fra sekretariatet.  

Etablering af idrætsklasser har også været på dagsorden hos foreningerne og sekretariatet har på denne 
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opfordring taget initiativ til at sætte en proces i gang med det politiske niveau og administrationen i Greve 
Kommune. Formålet med dette, er, at se på mulighederne for at skabe en bedre balance mellem 
eliteudøvernes hverdag med mange timers træning, og de vilkår de møder i forbindelse med deres 
uddannelsesforløb 

Desuden har sekretariatet været ansvarlige for hele puljeområdet på kultur- og fritidsområdet i Greve 
Kommune ved den seneste uddeling, herunder også kommunikationen med foreningerne. Dette gør også 
at sekretariatet er meget synligt og foreningerne derigennem ikke kan undgå at få viden om, hvem de kan 
kontakte, såfremt der skulle være behov for rådgivning eller lignende.  

Derudover har Sekretariatet i samarbejde med FrivilligCenter Greve også afholdt kurser omkring fundraising, 
hvor mange af foreningerne har beskæftiget sig med fysiske rammer for foreningslivet. 

Partnerskaber og samarbejde på tværs 

En vigtig del af sekretariatets arbejde har været at støtte foreningerne i forhold til udformning af 
ansøgninger om partnerskaber og samarbejde på tværs. Der har også været rådgivet omkring en 
samarbejdspuljen mellem foreningslivet og skoleområdet kaldet ”Den Gode Ide”. 

Derudover er ”Foreningsportalen” fortsat en stor succes, hvor skolerne kan booke foreningernes 
aktivitetstilbud. I 2018 var der 108 aktivitetstilbud som skolerne kunne booke. Dette har været en succes ift. 
antal bookinger og den digitale løsning. Den nye Playmaker har i år stået for dette arbejde, herunder dialogen 
og rådgivning til foreningerne. 

Sekretariatet samarbejder med FrivilligCenter Greve i forhold til diverse fondsansøgninger og det har i 2018 
kastet midler til en ny ”Frivilligheds-ladcykel” som foreninger kan låne til deres arrangementer mv. 
Derudover er der også modtaget støttemidler til ansættelse af en projektleder, som skal medvirke til at 
flere flygtninge bliver inkluderet i foreningslivet mv. Projektlederen er forankret i FrivilligCenter Greve, men 
samarbejder i det daglige tæt med Sekretariatet.  

Selvorganiserede, aftenskoler og nye organiseringsformer 

Sekretariatet har igen i år rådgivet et stigende antal borgere og selvorganiserede som havde projekter eller 
ideer. Det har konkret betydet, at der er flere, der har ansøgt puljerne for at realiserer deres projekter.  

Derudover er sekretariatet også en del af nogle spændende projekter, såsom udviklingen af Olsbækken 
Friluftsland, som har et stort potentiale for såvel de selvorganiserede som foreningerne i Greve.  

Konkret har dette arbejde resulteret i et prospekt udarbejdet af et arkitektfirma, som Greve Kommune 
politisk godkendte i marts 2018. I den forbindelse har der været en stor inddragelsesproces. Således har der 
været inddraget beboere og brugere i området samt foreninger og institutioner indenfor uddannelse, kultur, 
idræt, fritid, børn, unge og seniorer. Formålet har været at sikre, at alle har haft mulighed for at dele deres 
drømme og ønsker for området. Målet har været at få forskellige aldersgrupper og brugergruppers 
perspektiv på området. I alt har over 300 personer i alderen 2-80 år givet deres besyv med.  

Derudover skal det også nævnes at sekretariatet har ansøgt flere fonde til Olsbæk-projektet og derigennem 
modtaget støtte fra en fond på 150.000 kr. som er målrettet opholdsfaciliteter og formidling via 
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undervisningsmateriale, hjemmeside, video samt øget skiltning i området.  

Sekretariatet indgår også i Kulturarvsprojektet i Greve samt et projekt som beskæftiger sig med børn og 
unges fritidsliv i Greve. 

Det har fokus på at se på potentialer på tværs af områder, aldersgrupper og brugergrupper samt inddrage 
forskellige perspektiver. Bestyrelsen ønsker fortsat at have dette som et indsatsområde, eftersom det giver 
stor værdi til idræts- og fritidsområdet helt generelt.   

Udvikling af arrangementer på Idræts- og Fritidsområdet 

Sekretariatet har udviklet ”Foreningsportalen” så den kan anvendes til at virksomheder/institutioner kan 
booke foreningernes tilbud. F.eks. hvis en virksomhed/institution ønsker at holde en 
udvikling/teambuildings dag, hvor de skal prøve at sejle eller spille petanque i samarbejde med de lokale 
foreninger. Foreningerne vil i den forbindelse kunne øge deres samarbejde med 
virksomhederne/institutionerne samt få mulighed for en ekstra indtjeningsmulighed til at udvikle deres 
forening fremadrettet. Dette er døbt ”Aktiv Erhverv Greve”.  

I den forbindelse har sekretariatet også brugt tid og ressourcer på at udvikle Greve Stafetten. Greve 
Stafetten blev gennemført med succes i 2018 med ca. 230 deltagere. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var 
meget positive. Dette har desuden resultatet i, at Greve Kommune fravælger DHL Stafetten i 2019 og i 
stedet prioritere deltagelse i Greve Stafetten. Dette er en klar indikator på at konceptet har været vellykket 
og det kvalitetsmæssigt er på et højt niveau rent organisatorisk og socialt 

Sekretariatet har også indhentet erfaringer fra andre kommuner i forhold til et oplæg/model for et 
arrangement som skulle hædre og anerkende de frivillige ledere i Greve Kommune. På denne baggrund blev 
den første udgave af Greve Awards afholdt den 23. maj 2018 i Portalen i Greve. Tilbagemeldingerne fra 
foreningerne og det politiske niveau var meget positive og valget af Portalen som ramme for 
arrangementet høstede meget ros.  

Derudover har sekretariatet også beskæftiget sig med Greve Sommerfestival 2018. Sidste år var Greve 
Sommerfestival en stor succes med et deltagerantal på mellem 1500-2000 personer. Det er et 
arrangement, hvor foreninger, institutioner og virksomheder deltagere. Det er FrivilligCenter Greve og 
Sekretariatet som er tovholder på projektet, mens Den Musiske Skole i Greve indgår i styregruppen.  

Sekretariatet har naturligvis også rådgivet ift. foreningernes egne lokale arrangementer. Dette vil også blive 
styrket fremadrettet via et forslag til en skabelon/drejebog for arrangementsafvikling, som foreningerne 
med fordel kan benytte.  

Helhedsplan for facilitetsområdet i Greve Kommune 

Dette tema er naturligvis meget bredt. Men det kan nævnes at Sekretariatet er tovholder på at udarbejde 
en helhedsplan for facilitetsområdet i Greve Kommune i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund. Der 
har været afholdt møder, hvor interesserede kunne bringe deres viden, behov og ønsker i spil. Der har 
konkret været afholdt fem møder forskellige steder i Greve Kommune, nærmere bestemt i Greve 
Idrætscenter, Tune Idrætscenter, Karlslunde Idrætscenter og Greve Marina samt hos de uniformerede 
korps, hvor FDF Hundige lagde hus til. Denne Facilitetspolitik er nu blevet godkendt i Greve Kommune, 
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hvilket bestyrelsen er meget tilfredse med eftersom det bliver et konkret værktøj som såvel 
administrationen som det politiske niveau i Greve Kommune kan forholde sig til når der skal træffes 
beslutninger som involvere dette område i de kommende budgetter. 

Idræts- og fritidsforeningerne vil ligeledes have stor gavn af Facilitetsstrategien eftersom den giver nogle 
konkrete perspektiver og viden omkring hvordan det ser ud på facilitetsområdet i Greve Kommune, her 
tænkes eksempelvis på renovering og vedligeholdelse af faciliteterne samt behov for nye faciliteter. 

Synlighed og videndeling 

Synlighed og videndeling har været et helt centralt tema for sekretariatet siden etableringen. Sekretariatet 
følger kommunikationsstrategien der beskriver, at der anvendes flere kommunikationskanaler, såsom 
hjemmeside, udsendelse af månedlige nyhedsbreve, facebook og direct e-mail samt annoncer i aviser. 

Derudover benytter sekretariatet også infoskærmene på kommunale institutioner. F.eks. på GIC, Greve 
Borgerhus og Aktivhuset Olsbækken.  

Desuden blev der i 2017 indkøbt 10 stk. infostandere som i 2018 er blevet placeret strategiske steder i 
Greve Kommune. Disse bliver også benyttet til synlighed og formidling om f.eks. temamøder og kurser mv.  

Digitalisering og kommunikation 

Sekretariatet har været med til at udvikle den nuværende digitale løsning ift. puljeansøgninger. Denne 
løsning har vist sig at være en god og effektiv løsning for såvel foreningerne som den kommunale           
administration. Der har desuden været møder med leverandører omkring selve kommunikationsdelen.  I 
slutning af 2018 blev det besluttet, at der skulle implementeres et nyt IT-system, som kan indeholde flere 
områder såsom pulje- og tilskudsansøgninger, facilitetsbooking og integration med økonomiudbetalinger 
mv.  

Dette arbejde vil sekretariatet fortsat være involveret i, og fokus vil være på at kvalitetssikre, at IT-
løsningerne lever op til foreningernes forventninger og behov.  

Branding af idrætten og fritiden i Greve 

En del af dette tema indgår også i kommunikationsstrategien for sekretariatet. Derfor er det noget som 
sekretariatet medvirker til via de forskellige kommunikationsindsatser. Men det er klart at det er et tema 
som vil blive styrket fremadrettet.  

Afrunding 

Repræsentantskabet har fået tilsendt et bilag med en oversigt som uddyber og beskriver hver enkel indsats 
og tema nærmere, så der vil ikke bruges mere tid på at beskrive det yderligere i denne omgang. Men der 
kan tages drøftelser til efter behov. Bestyrelsen vil naturligvis gerne modtage forslag eller spørgsmål i 
forhold til de forskellige indsatser og opgaver, vi har prioriteret. Vi vil også gerne hører repræsentantskabet 
hvilke indsatser I mener vi skal prioritere anderledes fremadrettet? Og er der temaer, som vi ikke giver 
tilstrækkeligt fokus på idræts- og fritidsområdet, så kom endelig frem med det. 

Dette var bestyrelsens beretning for 2018 for Idræts- og fritidsunionen i Greve.  


