
FRITIDSRÅDSMØDE  

 

Emne:  Referat til Fritidsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 18.01.2021 16.30 –   ca. 18.30 Online via Teams 
Indkaldt: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, 

Jannie Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen, Kai Niel-
sen, KFU, Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid 

Deltagere: Ernst, Steen, Jari, Morten, Tabita, Huda, Christine, Jannie, Allan 
Afbud fra: Kai, Lone, Leif,  
Referat til: allan_joergensen@mail.dk; lbj@post.tele.dk; tk@fof.dk; lory@aof.dk; 

esol@greve.dk; smaerkelund@gmail.com; howppy@hotmail.com; kai-
nielsen@greve.dk; jdj@greve.dk; tsd@greve.dk; thomasfrh@gmail.com 
jsh@fof.dk  

Sagsbehandler: Morten Wagner Reynhard 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsorde-

nen 
Beslutning: 
 
Godkendt 
 
Under punkt 3 vil Tabita gerne give en orientering om en sag vedr. Forma-
lingshuset Godthaab.  
 

2.  Nyt fra formanden samt 
bordet rundt 

Orientering om IFS version 2.0  
 
Beslutning:  
 
Bordet rundt. Alle kommer med en kort briefing. 
 
Morten fortæller om IFS version 2.0. Indsatser og strategier er blevet mere 
overskuelige og kortfattet. Strategierne er færre, men mere dybdegående.  
IFS håber, at FR vil være med til at kvalificere strategien, når den er godkendt 
af GK på kommende kvartalsmøde. Morten fortæller om det nye projekt 
”Bryd fordommen – Træd ind i fællesskabet”. Projektet starter op pr. 1. au-
gust 2021. Planen er at ansætte en projektleder pr. 1. august 2021 i IFS.  
 

3. Status på støttepuljesagen 
og task forcens arbejde  
(v. Morten) 
 

Uddrag fra Kultur- & Fritidsudvalgsmøde, punkt 2, nr. 2 og 4, d. 18. november 
2020: 

 
Administrationen anbefaler, at task force-gruppen er ansvarlige for støttepul-
jen på 1.415.754 kr., og at task force-gruppen understøttes administrativt af 
Idræts- og FritidsSekretariatet. Midlerne til støttepuljerne fra 2020 overdrages 
til Idræts- og FritidsUnionen til anvendelse i 2021. 

 
Idræts- og FritidsSekretariatet afklarer i samspil med task force-gruppen, 
hvordan støttepuljen skal udmøntes, herunder: 

 
·         at klarlægge behov og kriterier for ansøgning 
·         at udarbejde opslag for støttepuljen og ansøgningsproces 
·         at fastlægge en praksis til at afrapportere og tilskudsregnskab. 
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Kultur- & Fritidsudvalget godkendte indstillingen.   
 

Taskforce-gruppen har holdt møde den 16.12.2020 for at drøfte detaljer i de 3 
ovennævnte opgaver. Det blev besluttet, at IFS i samarbejde med koordinato-
ren for gruppen skal lave udkast til opgaverne. Det var gruppens vurdering, at 
situationen var mere afklaret end den var i november 2020. Vi holder lidt igen 
og ser, hvad nye restriktioner betyder for de mest udsatte foreninger, som 
forventes at være hårdt ramt på økonomien. Der skal findes en definition på 
”hårdt ramt på økonomien”. 
Men IFS og gruppen er parate til at træde ind i samme øjeblik, der opstår kon-
krete henvendelser fra foreninger, som har behov for vejledning. IFS skal in-
formere alle foreninger om deres muligheder for at få kompensation i den 
såkaldte pulje 4. Indstilles til drøftelse. 
 
Beslutning: 
 
Morten gør status og fortæller om arbejdet med kriterierne for puljen.  
Task Force gruppen forventer, at retningslinjerne for puljen udsendes i slut-
ningen af januar.  
Ernst supplerer, at foreningerne skal have søgt de nationale puljer forinden de 
kan søge den kommunale Corona-pulje.  
 
Tabita orienterer om sagen vedr. Godthaab Forsamlingshus, der anmoder om 
40.000 kr. i støtte grundet Covid-19. Godthaab har skrevet til Kultur- & Fri-
tidsudvalget, hvor de anmoder om støtte grundet manglende lejeindtægt 
under Covid-19. Administrationen vurderer om sagen kan placeres under den 
kommunale Corona-pulje.  
 
Det blev drøftet hvilke folkeoplysende foreninger samt selvorganiseret grup-
per som benytter Forsamlingshuset Godthaab.  Tabita vil gå i dialog med for-
eningen for at få afklaret dette samt en par andre relevante forhold.  
 

4.  Opfølgning på vinterbad-
ningsforening 
(v. Morten) 

Beslutning: 
 
Morten orienterer om status vedr. Greve Havbad. Greve Havbad har trukket 
deres ansøgning om at blive folkeoplysende tilbage.  
Drøftelse af om vinterbadning er en idræts- eller fritidsaktivitet. Det drejer sig 
ofte om, hvor foreningen er organiseret.  
 
Drøftelse af hvor de selvorganiserede aktiviteter hører hjemme – hos idræt-
ten eller fritiden. Dette skal drøftes yderligere mellem administrationen og 
Fritidsrådet og Idrætsrådet.  
 

5. Dialog om proces vedr. an-
lægsønsker  
(v. Morten) 

Beslutning:    
 
Morten orienterer om de henvendelser IFS modtager fra foreninger eller selv-
organiserede grupper. Dialog om processen vedr. foreningernes anlægsøn-
sker.  

Tabita supplerer med viden om processen vedr. anlægsønsker. Processen vil 
variere fra år til år, da det afhænger af budgetprocessen.  

I indeværende år ønsker politikerne i GK, at afsætte midler til vedligeholdelse 
og det forventes derfor ikke, at der er midler til anlægsønsker. Derfor er der 
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ikke en anlægsønskeproces i indeværende år.  

FR er velkommen til at tage fritidens anlægsønsker med til budgetdialogmø-
det med KFU, trods der ikke er en formel proces i år vedr. anlægsønsker.  

6.  Dialog om erfaringer med 
nedlukning og genåbning ift. 
Covid-19  
(v. Tabita) 

Dialog om nedlunkning og genåbning af foreningslivet grundet Covid-19, her-
under håndteringen af retningslinjerne, fælles linjer for hele Greve Kommune 
samt forberedelse til genåbning.  
 
Beslutning:   
 
Drøftelse af kommunikation om nedlukning og genåbning grundet Covid-19.  
Positive tilkendegivelser omkring Greve Kommunes håndtering af nedlukning 
og genåbning af fritidslivet.  
 
BUS synes Covid-19 situationen er svær ift. fastholdelse af medlemmer og 
økonomien samt rekruttering af nye medlemmer. 
 

7. Orientering om at Greveord-
ningsgruppen indkaldes for 
at drøfte ny model for loka-
letilskud 
(v. Ernst) 
 

Byrådet har fastlagt retningslinjerne for lokaletilskuddet efter indstilling fra 
rådene. Hvis der skal foretages ændringer i disse retningslinjer, skal ændrin-
gerne først drøftes i Greveordningsgruppen og derefter præsenteres i de to 
råd. Når rådene er enige om ændringerne, udarbejder administrationen en 
sag til KFU og endelig beslutning i byrådet.  
 
Beslutning:  
 
Ernst giver en orientering omkring en indstilling vedr. ændring i lokaletilskud.  
Greve Ordningsgruppen skal se på retningslinjerne.  
 
Tabita fortæller om tidligere udfordringer med lokaletilskud, hvor den øko-
nomiske ramme er sprunget. GK vil kigge på en ny model, så rammen ikke 
overskrides fremover.  
 

8.  Orientering om udskydelse 
af stor sæsonfordeling  
(v. Ernst) 
 
 

Jævnfør retningslinjerne skal den store lokalefordeling til sæsonbestemte 
aktiviteter finde sted i januar i ulige år. Lokalefordelingsudvalget har i samråd 
med administrationen d. 16.12.2020 besluttet at udskyde den store lokalefor-
deling til sæsonbestemte aktiviteter til januar 2022.  Det skyldes, at mange 
foreninger grundet Covid-19 er berørte på både medlemstal og aktivitetsni-
veau. Det anses ikke som rimeligt at fratage foreninger ret til tildelte tider på 
baggrund af nuværende medlemstal og aktivitetsniveau. 
 
Beslutning:  
 
Ernst orienterer om lokalefordelingen. Indstilling fra lokalefordelingsudvalget 
er, at lokalefordelingen udskydes til januar 2020 grundet Covid-19. Admini-
strationen har godkendt indstillingen. Der flyttes derfor ikke rundt på tildelin-
gen af lokaler i 2021.  
 

9. Godkendelse af årshjul for 
Fritidsrådet 

Godkendelse af årshjul: 18.01, 09.02, 08.03, 19.04, 25.05, 24.06, 23.08, 15.09, 
02.11, 09.12 

Beslutning:  
 
Ovenstående møderække for Fritidsrådet er godkendt.  
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10.  Orientering om Spejdernes 

Lejr 2022 
(v. Tabita) 

Nordens største spejderlejr afholdes i sommeren 2022, hvor Greve Kommune 
er medarrangør. BUS inviteres til møde. 

Beslutning: 

Tabita orienterer om Spejdernes Lejr. BUS er indkaldt til møde om lejeren d. 
10. februar 2021. Vandaktiviteterne kommer til Greve ifm. lejeren.  

Meddelelser og orientering 
11. Rapportering fra udvalg m.v.  

- Fritidspuljeudvalget behandler indkomne ansøgninger til fritidspuljen 
den 12.11.2020 – Coronapuljen har reserveret disse midler 
 

Beslutning:  
 
Morten orienterer om den politiske beslutning vedr. midler til den kommuna-
le Corona-pulje. Midlerne til fritidspuljen er tilbageholdt indtil der er afklaring 
på den kommunale Corona-pulje. 
 
Drøftelse af Corona-puljemidlerne og tildelingen af midlerne samt brugen af 
tilbageløbsmidler.  

 
Aktiviteter i 2021 Dato Kl. Sted 

12. Eventuelt • Sidste nyt fra KFU – linket til mødet er vedhæftet her 
 
Orientering om fortællefestivallen.  
 
Orientering om oplæg på KFU møder i 2021 vedr. indsatser.  

 
13. Godkendelse af  

Referat 
 

• FR modtager referat d. 19.01.21. Medlemmerne har derefter to 
dage til at komme med kommentarer.  

 

Mødet er hævet kl. 17:45 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6

