
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Den 25. oktober 2017 kl. 17:30 
I Greve Borgerhus 

 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS – tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne - tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne - afbud 

Hanne Mercedes Iversen – Fritidsforeninger - tilstede 

Dan Petersen – Fritidsforeninger – afbud/Huda - tilstede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede 

Per Lund Sørensen – KFU - tilstede 

Hans Barlach – KFU - tilstede 

 

Fra IFS/administrationen 

Peter Jul Lange/Morten Wagner Reynhard - tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. oktober 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat fra den 28. august 2017 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Herunder IFS 

Facilitetsstrategi 

Den Grønne kile/Olsbækkilen 

Kulturarvskommune - Greveruten 

Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo orienterede om budgetbehandlingen, hvor IFS har fået penge 

til en ny medarbejder i 2018. Personen skal blandt andet kunne arbejde 

med øget koordinering i foreningerne, playmaker i kommunen, kultur mel-

lem institutionerne og naturvejleder. Bestyrelsen arbejder videre med et 

bud på, hvad personen ellers skal arbejde med. Bilaget til budgetbehandlin-

gen sendes med i referatet. 

Steen Mærkelund fortalte om den Grønne kile og arkitektfirmaets forslag. 

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra flere aldersgrupper. 

For Kulturarvskommuneprojektet er man i gang med at lave en Greverute. 

Projektet afsluttes i 2018 

 

4. Drøftelse af retningslinjer for aftenskoler 
De ændrede retningslinjer eftersendes. 

Fritidsrådets beslutning: 

Der var ikke bemærkninger til ajourføringen og den anbefales til behand-

ling i KFU.  

 

5. Drøftelse af retningslinjer for træner-/lederuddannelse 

Udkast til indstilling er vedlagt. Samme indstilling forelægges Idrætsrådet. 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet foreslår at pristalsregulere beløbet fra 2015 og så det fremad-

rettet bliver prisfremskrevet. 

 

6. Drøftelse af Greveordningen 
Vedlagt Greveordningen til drøftelse. 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet ønsker at handicappede medlemmer uanset alder bliver tilgo-

deset via medlemstilskud og foreslår at repræsentanter fra Fritidsrådet og 

Idrætsrådet nedsætter sig som en arbejdsgruppe og gennemarbejder Greve-

ordningen.  

 

7. Godkendelse af forening 
Dansk-Polsk forening søger om godkendelse. Ansøgning m.v. eftersendes. 

Fritidsrådets beslutning: 

Sagen bliver behandlet næste gang. 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. oktober 

Referat 

Side 2 

8. KFU’s behandling af evaluering og tilskud til små It-

hold på aftenskolerne 

https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater/ 

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

9. KFU’s behandling af Fritidsrådets kommissorium og 

valgprocedure 

https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater 

Fritidsrådets beslutning: 

Byrådet gav efter anmodning fra Fritidsrådet dispensation for reglen om, at 

annoncere 4 uger før valghandling, da det ikke er muligt at nå i år. 

 

10. Valgdatoer og valgprocedure 
Valgdato for selvorganiserede. 

Valgdato Ordinært valg.  

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet besluttede sig for at afholde valg for selvorganiserede grupper, 

den 22. november kl. 18 i Aktivhuset Olsbækken.  Den 6. december afhol-

der både Idrætsrådet og Fritidsrådet ordinært valg. Begge opslag vedlæg-

ges til orientering. 

  

11. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen.  

 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen.  

 Fritidspuljen  

Fritidsrådets beslutning: 

Intet. 

 

12. Orientering fra administrationen 
Fremtidens Borgerhus 

Organisationstilpasning 

Fritidsrådets beslutning: 

Jannie Holmgaard orienterede om de afholdte ildsjælemøder og at Kultur 

& Fritid har fået ny leder, som er Tina Malling Kiær. 

 

13. Runden – status ved medlemmerne 
Ernst Olsen: Der er i alt ca. 800 spejdere i Greve Kommune. Kapaciteten 

er udvidet, så husene bliver udnyttet bedre. De grønne områder er en udfor-

dring og der bør laves aftaler, som overholdes.  

Huda – suppleant for Dan Petersen fortalte om en tur til nationalmuseet 

den 4. december, som Mangfoldighedsrådet arrangerer. SilkRoad afholder 

syning og kreative kurser. 

Thomas Husted: Lone Rytter bliver 60 år og holder reception den 3. no-

vember i Portalen mellem kl. 14 - 17 

Søren Møllnitz havde afskedsreception fredag, den 27. oktober. 

 

 

14. Eventuelt 
Forslag til juleafslutning: Det gamle røgeri. 
 


