Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Den 25. oktober kl. 17:00
Greve Borgerhus
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede
Steen Mærkelund – BUS - tilstede
Lone Rytter – Aftenskolerne/Afbud – Jesper Vingum indkaldt/Afbud
Tine Koop – Aftenskolerne – Afbud/Thomas Husted indkaldt - tilstede
Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger - afbud
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - tilstede
Vakant – Fritidsforeninger
Vakant - Fritidsforeninger
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - afbud
John T. Olsen – KFU – tilstede
Mortan Martinsson – KFU - tilstede
Fra IFS/KF
Morten Wagner Reynhard - tilstede
Jan Funk Nielsen - tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 25. oktober

1. Godkendelse af referat fra den 7. juni 2018
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Nyt fra IFS
Fritidsrådets beslutning:
Søren Pirmo orienterede om, at IFS har ansat Rikke i virksomhedspraktik
og Morten Wagner kunne supplere med, at hun har erfaring med partnerskabsaftaler og ser på kommende retningslinjer.

4. Orientering om budget 2019






Reduktion af kommunalt driftstilskud til Portalen
Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger
Nedsættelse af tilskud til leder- og lærerkurser
Takststigning 5%, Musik- og billedskole. Bibliotek og Svømmehal
Selvbetjening på Karlslunde og Tune Bibliotek samt
rammebesparelse på Hundige
 Rammebesparelse, Greve Museum
Fritidsrådet beslutning:
Administrationen orienterede om rammebesparelserne og at der nu skal et
arbejde i gang med at se på nedsættelse af lokaletilskud for foreningerne og
nedsættelse af tilskud til leder- og lærerkurser. Ernst Olsen pointerede, at
besparelsen kan få store konsekvenser for foreninger i private lokaler, som
bruger kontingentpenge til lokaleudgifter mod foreninger i kommunale lokaler, der får dem stillet gratis til rådighed. Greveordningsgruppen vil
kigge på forskellige modeller som fremlægges KFU til godkendelse. Foreningerne bliver orienteret løbende om processen, så de ved, hvad de kan
forvente af tilskud fremover.

5. Ny organisation for IFU samt Idrætsrådet og Fritidsrådet
I dag sker interessevaretagelsen på idræts- og fritidsområdet i Fritidsrådet,
Idrætsrådet samt via Idræts- & Fritidsunionen. Denne organisering synes at
skabe for meget dobbeltkonfekt, hvoraf særligt rådsmøderne i højere og
højere grad tager form som orienteringsmøder uden videre udvikling af
områderne, hvilket kan være demotiverende for rådsmedlemmerne. Ligeledes er det vurderingen, at denne organisering lægger beslag på unødig
mange ressourcer og tid blandt rådsmedlemmerne.
På den baggrund er startet et arbejde med henblik på en reorganisering af
idræts- og fritidsområdet.
Af de foreløbige tanker omkring reorganiseringen er det målene:
1. At Idrætsrådet og Fritidsrådet nedlægges og samles en ny konstruktion
af Idræts- & Fritidsunionens bestyrelse
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2. At Idræts- & Fritidsunionens bestyrelse skal varetage de lovpligtige
opgaver i henhold til Folkeoplysningsloven §35, være ansvarlig samarbejdspartner i samarbejdsaftalen med Greve Kommune, samt lede og
drive Idræts- og Fritidssekretariatet
3. At der nedsættes fagudvalg med beslutningskompetence til varetagelse
af øvrige opgaver. Eksempelvis lokalefordelingsudvalg, Fritidspuljeudvalg og Facilitetsudvalg. Derudover er det også tanken, at udvikling på
f.eks. spejder- eller aftenskoleområdet skal ske i BUS og aftenskolernes fællesmøder.
Tanker omkring reorganisering er på sit indledende stadie, og således er
det indstillingen, at Fritidsrådet tager stilling til behovet for en ny model
for interessevaretagelse. Samt tager stilling til, hvorvidt og i så fald hvem
fra det nuværende Fritidsråd, som indgår i det videre arbejde.
Udkast med præsentation af de foreløbige tanker eftersendes.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet havde nedenstående drøftelser og tilbagemeldinger:
 Aftenskolerne ønsker at være repræsenteret i et fremtidigt §35,2
udvalg.
 Hvis udvalget skal kunne fungerer efter §35,2 udvalg skal alle, der
kan modtage tilskud/lokaler efter folkeoplysningsloven, kunne
være repræsenteret.
 Kulturinstitutionerne – de professionelle kommunale institutioner
kan ikke være med i et kommende §35,2 udvalg, da de har en anden lovgivning.
 Der er mange kasser og pile i diagrammet og det kan virke kompliceret.
 Det er godt, at der skal laves et udvalg, som er fælles. Det behøver
ikke at udgøre alle de personer, som i dag sidder i begge råd.
 Det var en fordel dengang, det var et folkeoplysningsudvalg.
 Det har tidligere været svært at finde medlemmer til rådene og derfor ses det som en fordel at have arbejdsgrupper, hvor personer,
der har særlige interesser, kan deltage uden at skulle være med i
§35,2 udvalget.
 Det kan være en styrke at lave arbejdsgrupper. Det kan også være
en svaghed, hvis arbejdsgrupperne løber en anden retning end
§35,2 udvalget.
 Valghandlingen er meget vigtig af få drøftet, for det er vigtigt at
fastholde det demokratiske islæt.
 Mht. lokalefordelingsudvalget er der behov for at få lavet nogle cases, som giver en større forståelse for, hvornår man er inhabil eller
ej. En jurist kan evt. deltage i et fælles møde med Idrætsrådet og
Fritidsrådet.
 Fritidsrådet ønsker ikke, at lokalefordelingen udsættes et år.

6. Facilitetsstrategien
Det er formålet med Facilitetsstrategien 2019 – 2022, at den skal fungere
som ét samlet strategisk politisk og administrativ værktøj i forbindelse med
de kommende års udvikling og prioriteringer af idræts- og fritidsfaciliteter
i Greve Kommune.
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I løbet af det seneste års tid er facilitetsstrategien udarbejdet gennem en
længere brugerdrevet proces for herved at indsamle viden, behov og idéer
fra brugerne af idræts- og fritidsfaciliteterne. Denne brugerdrevet proces
har bl.a. indeholdt afholdelse af fire større og åbne workshops i Tune og
Karlslunde Hallerne, Greve Idræts Center samt ved Greve Marina. Derudover har der været afholdt separate møder med foreninger, de lokale aftenskoler samt spejderne via BUS.
På baggrund heraf er udviklet en række målsætninger og handlinger, som
udvikles i tråd med Greve Kommunes ejendomsstrategi, kommende planstrategi samt politikker på området.
Med afsat i Greve Kommunes målsætning om bedst mulig udnyttelse af
den eksisterende facilitetsmasse, indledes facilitetsstrategien med fokus på
indsatser, der relaterer sig til facilitetsudnyttelse af eksisterende såvel som
nyt idræts- og fritidsbyggeri. Herefter rettes linsen på den helt store udfordring omkring renovering og vedligeholdelse af faciliteterne. Endelig vil
strategien sætte lys på facilitetsbehov samt synlighed og formidling af faciliteterne i Greve Kommune. Det er indstillingen, at Fritidsrådet tager stilling til, hvorvidt Facilitetsstrategien kan godkendes til politisk behandling i
de respektive fagudvalg i november, og sidenhen i Byrådet i december.
Herved kan målsætninger og handlinger i Facilitetsstrategien være gældende pr. 1. januar 2019.
Den endelige version af Facilitetsstrategien vil blive eftersendt til rådets
medlemmer.
Fritidsrådets beslutning:
Morten Wagner startede med, på vegne af Peter Lange, at takke foreningerne for det store engagement, der var lagt i arbejdet. Det har været meget
positivt.
Fritidsrådet havde følgende tilbagemeldinger:
 På kortet mangler spejdere og rideklubber. Dvs, hvad der på side 2 står
i skemaet bør også fremgå af kortet
 Tabel 1.11 anlæg med vand. Der står, at Greve kun har et. Vi har flere,
så det skal rettet til.
Input/rettelser kan sendes til Peter: peter@ifs-greve.dk inden den 1. november.

7. Grøn pleje – spejderne
v/BUS - Steen Mærkelund
Fritidsrådets beslutning:
Steen Mærkelund orienterede om de gældende plejeplaner, som desværre
ikke bliver udført og det afstedkommer klager m.v. Spejderne har været i
dialog med Teknik & Miljø, som har svaret, at der ikke er nogle penge til
at pleje områderne. Så spørgsmålet er: Hvor bliver pengene af?
Der er en stor bekymring for kommende plejeplaner, hvis de tager udgangspunkt i den nuværende standard. Fx kan nævnes, at nogle p-pladser
er registreret som skove pga. manglende vedligeholdelse. Spejderne afleverer høringssvar til Teknik & Miljø i denne uge. Men påpeger, at det er en
uholdbar situation.
Fritidsrådet anbefaler BUS, at de skriver til Teknik & Miljø med henblik
på at få spørgsmålet om de manglende penge løftet i Teknik- og Miljøudvalget.

8. Status fra arbejdsgrupper og udvalg
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Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo, Ernst Olsen og Lone Rytter.
Intet
 Fritidspuljen, Steen Mærkelund
Der er ansøgningsfrist den 1. november og IFS indkalder efterfølgende
til møde.
 Greveordningen, Ernst Olsen og Huda Al-Kazweni, Knud Høyer fra
IR.
Der bliver indkaldt til møder mhp. at få udarbejdet en sag til KFU omkring især de nye budgetbeslutninger.
Fritidsrådets beslutning:
Se under de enkelte punkter.

9. Orientering fra administrationen
Ny Kultur & Fritidschef pr. 1. december 2018.
Fritidsrådets beslutning:
Jan Funk orienterede om, at Tabita Sonne-Dalsø bliver ny Kultur & Fritidschef. Hun kommer fra Sundhed og Pleje, hvor hun har været stabschef.
Derudover kunne Jan Funk fortælle, at 68 personer blev indstillet til afsked
i Greve Kommune. I det center, som Kultur & Fritid er en underafdeling af,
blev der afskediget 14 personer. 4 chefer og 10 medarbejdere. 2 chefer er
blevet tilbudt anden ansættelse. I K&F afdelingen er der indgået en frivillig
aftrædelsesordning. Det kommer til at få store konsekvenser for serviceniveauet og arbejdsopgaverne.

10.Runden – status ved medlemmerne
Spejderne kunne fortælle, at de er med i Danmark spiser sammen i uge 45
og at der tales om en eventuel spejderlejr i 2022 i Hedeland.
Silk Road bliver mere synlige i Greve og har været i Hundige kirke, hvor
ca. 65 personer deltog. Pengene de har modtaget fra fonden, er blevet brugt
til Bakketure, fisketure og så har de været ude og plukke æbler. De vil
gerne i svømmehallen og vil kontakte Bodil Nielsen. Derudover vil Silk
Road gerne låne Naturbussen. Det undersøges om alle kommunale busser
kan lånes ud og hvilke regler der er gældende.

11.Eventuelt
Intet.
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