
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Torsdag den 26. november kl. 18 
Fregatten – Hundige Havn, Havneøen Hejren 
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene -  tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS -  afbud 

Steen Mærkelund – BUS -  tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne - tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne - afbud 

Jørgen Winther – Fritidsforeninger - tilstede 

Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede 

Per Lund Sørensen – KFU - tilstede 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - afbud 

 

 

Fra administrationen 

Jakob Thune - tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede 

Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 26. november – Fregatten i Hundige Havn 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 22. oktober 2015 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Dan Petersen har bedt om at få et punkt på dagsordenen vedr. Dannebrog 

på Mosede Fort. Punktet kommer under eventuelt. Dagsordenen blev efter-

følgende godkendt. 

 

3. Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) 
Status på vedtægter og aftalen mellem Greve Kommune og IFS. 
Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet drøftede vedtægterne og har forslag til følgende ændringer/til-

føjelser: 

 Det er de 2 til enhver tid siddende formandsskaber i hhv. Idrætsrå-

det og Fritidsrådet, som sidder i bestyrelsen i Idræts og Fritidsuni-

onen (IFU) og som har stemmeret. 

 

 Ved stemmelighed er det formanden i IFU – som vælges blandt de 

2 formandsskaber – der har den afgørende stemme. Formanden 

vælges hvert år af repræsentantskabet. Der er behov for, at repræ-

sentantskabet har lige antal stemmer fra Idrætsrådet og Fritidsrå-

det. Et forslag er, at begge repræsentantskaber har 8 stemmer. 

 

Fritidsrådet havde ikke kommentarer til aftalen mellem Greve Kommune 

og IFS.  

 

4. Borgerhusene – drøftelse af input til sag 

Der er tidligere, den 10. november, sendt mail ud, hvori materiale 

m.v. er vedhæftet.  
Fritidsrådets beslutning: 

Der bør udarbejdes politikker og retningslinjer for borgerhusene som tager 

hensyn til lokale behov. Kravene i dag er forskellige fra borgerhus til bor-

gerhus. Fritidsrådet ønsker en ensrettethed af, hvad der bør foregå i borger-

husene. Det bør være administrationen, der udarbejder politikker og ret-

ningslinjer i samarbejde med borgerhusene. 

 

5. Handleplaner 

Søren Pirmo sender de opdaterede handleplaner ud til rådsmedlem-

merne ultimo uge 47 og orienterer om status på dette møde. 
Fritidsrådets beslutning: 

Der var rosende ord i forhold til indholdet – alle Fritidsrådets fokusområ-

der er med. Dan Petersen havde ændringer til handleplanerne, som blandt 

andet tager udgangspunkt i befolkningsgruppen i Greve og det større fo-

kus, som seniorerne på 50+ bør have. Ændringerne sendes til Søren Primo. 

Det er besluttet i handleplansgruppen, at handleplanerne generelt skal skri-

ves til, så der er færre ord, men at meningen stadigvæk er den samme.   

Dan Petersen efterspørger en handlingsplan inden for Kulturområdet for 

2016. 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 26. november – Fregatten i Hundige Havn 

Referat 

Side 2 

6. Fastsættelse af møder i 2016 
Fritidsrådets beslutning: 

Formanden og administrationen laver et udkast med forslag til mødedatoer 

og indhold for 2016, som behandles på Fritidsrådets næstkommende møde. 

 

7. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 

 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. 
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Status drøftes under 

punkt 5 i dagsordenen. 

 Grevepuljen, Palle Steentoft.  
Fritidsrådets beslutning: 

Der var ikke nye oplysninger til punkterne. 

 

8. Orientering fra administrationen 
Herunder orientering om tilskud til aftenskoler. 

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

9. Runden – status ved medlemmerne 
Herunder orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets møder, Kultur-

arvskommune, høring vedr. lukning af Tjørnelyskolen. 
Fritidsrådets beslutning: 

Dan Petersen fortalte om behovet for at have Dannebrog hængende ved 

Mosede Fort og ønskede punktet behandlet i Fritidsrådet. Punktet blev ikke 

drøftet i Fritidsrådet med henvisning til tidligere mails, hvor det blev anbe-

falet, at Dan Petersen skulle henvende sig til Greve Museum, som behand-

ler sagen. 

Høringssvar vedr. Tjørnelyskolen blev drøftet. 

Fritidsrådet finder Greve som Kulturarvskommune interessant og vil gerne 

arbejde mere med emnet. 

 

10. Eventuelt 

Næste møde den 28. januar kl. 17.30. Punkterne er pt. fastsættelse af mø-

der samt orientering om Idræts- og Fritidssekretariatet. Punkter til dagsor-

denen skal sendes til formanden eller administrationen mindst 3 uger før. 


