Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Onsdag den 30. marts kl. 17.30 - 19.30
Greve Borgerhus – lokale 17
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS – tilstede
Steen Mærkelund – BUS - tilstede
Thomas Husted – Aftenskolerne - tilstede
Tine Koop – Aftenskolerne - tilstede
Jørgen Winther – Fritidsforeninger – afbud
Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede
Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede
Per Lund Sørensen – KFU - tilstede
Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - tilstede
Fra administrationen
Jan Funk Nielsen - tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 30. marts – Greve Borgerhus

1. Godkendelse af referat den 28. januar 2015
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

3. Godkendelse af forening
Opfølgning på Klør Konge.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet følger administrationens indstilling, som er et afslag på at blive
en folkeoplysende forening i Greve. Grunden til afslaget skyldes, at kommende medlemmer skal gå på bridgeskole i et år før de kan melde sig ind i
foreningen og spille bridge. Den betragtes derfor som en lukket forening.
Greve Kommune hjælper foreningen med at stille lokaler til rådighed.

4. Fritidsrådets sammensætning
Status på Fritidsrådets sammensætning.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet ønsker at udvide deres sammensætning med 2 medlemmer,
som skal repræsentere kulturelle foreninger (ikke kun folkeoplysende foreninger) samt bestyrelser fra kulturelle institutioner. Der var en drøftelse
af, hvordan det skal foregå og Fritidsrådet besluttede, at administrationen
udarbejder en liste over de kulturelle foreninger og bestyrelser fra kulturelle institutioner. Listen bliver sammen med Fritidsrådet kommissorie
vedlagt sagen, som behandles i KFU og BY. Hvis sagen godkendes vil der
efterfølgende blive indkaldt til valg.
Derudover er der behov for at se på kommissoriet og om der er andre ting
som bør tilpasses.
Kommissorie og valgprocedure vedlægges referatet, så disse kan drøftes i
foreningernes respektive bestyrelser.
På Fritidsrådets møde i maj bliver kommissoriet gennemgået og rettelser
drøftes.

5. Drøftelse af budgetønsker/budgetdialog den 3. maj
Herunder nyt møde i april vedr. forberedelse til budgetdialogmøde i maj.
(Politikkere og administration deltager ikke i forberedelsesmødet.) Forslag
den 13. april kl. 18-19 i Greve Borgerhus.
Fritidsrådets beslutning:
Mødedatoen blev godkendt.
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6. Drøftelse af principper vedr. lokaleudlån og godkendelse af principper for folkeoplysende foreninger
Lokalefordelingsudvalget har udarbejdet et notat vedrørende principper for
lokaleudlån som drøftes i hhv. Idrætsrådet og Fritidsrådet ligesom principper for godkendelse af folkeoplysende foreninger også drøftes med henblik
på at skabe klare retningslinjer i Greve. Principperne og procesplan vedlægges.
Fritidsrådets beslutning:
Principper vedr. lokaleudlån blev drøftet med følgende kommentarer/ændringer:
 Det bør præciseres, at principperne kun omhandler kommunale lokaler og faciliteter. Dvs., at principperne ikke omhandler faciliteter, som ligger under selvforvaltningsaftalerne med hhv. Tune og
Karlslunde.
 Fritidsrådet ønsker ikke at videresende punktet: ”Alle kunstgræsbaner fordeles centralt i Lokalefordelingsudvalget med fortsat fokus på de lokale foreninger”. Det betyder, at de kunstgræsbaner som er overgået til selvforvaltningsaftalerne - ikke længere skal
fordeles centralt. I stedet indstiller Fritidsrådet, at de selvejende
foreninger sender oversigter til administrationen årligt.
 Fritidsrådet indstiller, at punktet: ”Ikke folkeoplysende foreninger
betaler fra næste udlånsperiode (august 2017) for lån af kommunale lokaler (haller og sale.)” ændres i retningslinjerne, så der
fremover kommer til at stå: ”Ikke folkeoplysende foreninger får
stillet lokaler gratis til rådighed i det omfang det er muligt”.
Principper for godkendelse af folkeoplysende foreninger bliver drøftet på
et ekstraordinært møde den 13. april kl. 17.

7. Status fra arbejdsgrupper og udvalg


Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Orienterede
om renovering af PCB-forureningen på Hedelyskolen.
 Byggeudvalg vedr. ombygning af Hedelyskolen og Krogårdsskolen, Søren Pirmo. Søren Pirmo orienterede om det nystartet byggeudvalg. Pt.
drøftes der ikke emner, som har interesse for Fritidsrådet.
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Er tæt på at være skrevet
færdige og sendes i høring inden sommerferien.
 Grevepuljen, Palle Stentoft og Steen Mærkelund. Fortalte om processen for den endelig tildeling, hvor alle ansøgninger er kommet til tiden.
Der er sendt opklarende spørgsmål til foreningerne og den endelige
fordeling udmeldes den 14. april.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet ønsker at gøre indsigelser mod, at renovation af hallen på Hedelyskolen foregår i vinterperioden, hvor der er størst behov for brug af
hallen.
De øvrige punkter blev taget til efterretning.
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8. Nyt fra Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS)
Søren Pirmo orienterer om hjemmesiden og den officielle åbning af IFS.
Fritidsrådets beslutning:
Den 20. april kl. 17- 18.30 er den officielle åbning af IFS. Der er sendt invitation til Fritidsrådets medlemmer.
Den nye hjemmeside hedder: ifs-greve.dk

9. Orientering fra administrationen
Fritidsrådets beslutning:
Jan Funk Nielsen orienterede om, at konsulenterne for idræts- og fritidsområdet fremover sidder sammen med IFS på Greve Borgerhus. Dvs. Jesper
Svensson og Jannie Stibolt Holmgaard. Derudover orienterede han om den
kommende budgetbehandling og opfordrede til, at der bliver kigget på de
områder, hvor der har været overskydende midler.
Greve Kommune afventer en juridisk afgørelse, før Hundigeparken kan
overtages.

10.Runden – status ved medlemmerne
Fritidsrådets beslutning:
Greve Kunst overvejer et nyt projekt om installationskunst.
Olsbækken har udfordringer med naboer og støjen, som foregår i en offentlig park.

11.Eventuelt
Fritidsrådets beslutning:
 Jan Funk Nielsen blev budt velkommen. Jan træder ind i Fritidsrådet i stedet for Jakob Thune.
 Der indkaldes til ekstraordinært møde den 13. april kl. 17, hvor
principper for godkendelse af folkeoplysende foreninger drøftes.
Der indkaldes via outlook.
 Idet Jørgen Winther udgår af Fritidsrådet tager Søren Pirmo kontakt til suppleanten, så hun kan varetage repræsentantskabsrollen
fremadrettet.
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