Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Den 24. januar 2019 kl. 16:30
Greve Borgerhus
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - Tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS - Tilstede
Steen Mærkelund – BUS - Tilstede
Lone Rytter – Aftenskolerne - Tilstede
Tine Koop – Aftenskolerne – Afbud
Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger - Tilstede
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - Afbud
Vakant – Fritidsforeninger
Vakant - Fritidsforeninger
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - Tilstede
John T. Olsen – KFU - Afbud
Mortan Martinsson – KFU - Afbud
Fra IFS/KF
Peter Jul Lange - Tilstede
Tabita Sonne-Dalsøe - Tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - Tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 24. januar

1. Godkendelse af referat fra den 25. oktober 2018
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Præsentation af Tabita Sonne-Dalsøe, som er ny Kultur & Fritidschef pr. 1.
december 2018.
Fritidsrådets beslutning:
Søren Pirmo orienterede om, at han trækker sig fra Fritidsrådet, IFS/IFU
og som formand for Lokalefordelingsudvalget pga. personlige årsager.
Ernst Olsen indtræder som formand.
Da Søren Pirmo repræsenterer Borgerhusene i Greve, bliver der indkaldt til
nyt valg, hvis suppleanten ikke ønsker at indtræde i Fritidsrådet. Herefter
finder Fritidsrådet en ny næstformand og evt. ny formand.

4. Greveordningen – nye retningslinjer til høring
Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet at spare på lokaletilskud og
træner-, leder- og lærertilskud. Arbejdsgruppen under Greveordningen har
arbejdet med nye retningslinjer, som Fritidsrådet skal høres i inden endelig
godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover har arbejdsgruppen
også kigget på medlems- og aktivitetstilskuddet og har forslag til ændrede
retningslinjer.
Høringsmaterialet eftersendes.
Greveordningen arbejder videre med tilskud og retningslinjer som skal implementeres i en nyt booking- og tilskudssystem.
Fritidsrådet beslutning:
Overordnet set er det med beklagelse, at Byrådet har sparet på budgettet
for tilskud til træner-, leder-, og lærertilskud, da al udvikling taler for, at
foreningerne og de unge ønsker at dygtiggøre sig og udvikle sine trænere,ledere og lærere. Fritidsrådet appellerer derfor til, at Kultur- og Fritidsudvalget genovervejer budgetnedsættelsen.
Fritidsrådet gennemgik bilagene, hvor høringssvarene fremgår. De er vedlagt referatet.

5. Nyt booking- og tilskudssystem - status
Ansøgning om tilskud er udsat til retningslinjer er godkendte og implementeret i nyt tilskuds- og bookingsystem.
Fritidsrådets beslutning:
Jannie Holmgaard orienterede om det nye system. Der vil løbende sendes
nyhedsbreve ud om status.

6. Kommissorier - status
Byrådet har godkendt en ændring som vedrører Fritidsrådets kompetence i
forhold til fordeling af puljer. Kommissoriet er vedlagt.

Referat
Side 1

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 24. januar
Idrætsrådet har ændringer til deres kommissorie, som behandles den 22. januar. Der orienteres om Idrætsrådets behandling.
Fritidsrådets beslutning:
Jf. §35, 1 i folkeoplysningsloven skal Fritidsrådet høres i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed. At ændre på rådets
kompetence uden forudgående høring anses som en handling imod lovens
intentioner og derfor forlanger Fritidsrådet at sagen behandles på ny. Det er
med stor forundring, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler et så vigtigt
dokument uden at involvere Fritidsrådet.

7. Årshjul og emner
Udkast til årshjul for 2019 vedhæftes og drøftes.
Fritidsrådets beslutning:
Blev gennemgået. Fritidsrådets medlemmer bliver booket via outlook.

8. Idræts-, Frivillig-, og Kulturpolitikken
Version 1 af den kommende Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitik drøftes og
er vedlagt dagsordenen.
Fritidsrådet skal drøfte politikkens indhold. Er der f.eks. forhold som rådet
savner i politikken.
Derudover skal Fritidsrådet prioritere med angivelserne høj, middel eller
lav de indstillede effekter under hvert liv.
Bemærk, behandlingen af politikken på rådsmødet er ikke den endelige høringsmulighed. KFU behandler drøftelserne på mødet den 26. februar.
Fritidsrådets beslutning:
Der afholdes et arrangement den 27. februar på Biblioteket, hvor Fritidsrådet er inviteret.
Forinden indkaldes der til møde i Fritidsrådet, den 7. februar, hvor Idræts-,
Frivillig-, og Kulturpolitikken behandles.

Mødet blev afsluttet og nedenstående punkter drøftes den 7. februar.
9. Aftenskoletilskud til orientering
Tilskud til aftenskoler blev fordelt på et aftenskolemøde den 28. november
2018.
Fritidsrådets beslutning:

10.Kommende arrangementer
Greve Awards, Greve Stafetten og Greve Sommerfestival
Fritidsrådets beslutning:

11.Status fra arbejdsgrupper og udvalg




Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo, Ernst Olsen og Lone Rytter.
Fritidspuljen, Steen Mærkelund
Greveordningen, Ernst Olsen og Huda Al-Kazweni, Knud Høyer Og
Ronni Nielsen fra IR. Jannie Holmgaard er tovholder.
Fritidsrådets beslutning:

12.Orientering fra administrationen
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Fritidsrådets beslutning:

13.Runden – status ved medlemmerne
14.Eventuelt

Tak til Søren Pirmo for den store indsats i de år,
hvor du har været formand for Fritidsrådet.
Du inviteres hermed med til Sommerafslutningen, den 20. juni kl. 17.
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