
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Den 7. juni 2018 kl. 17:00 
KFUM Spejderne Tune 

 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - tilstede 

Lone Rytter – Aftenskolerne - tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne – afbud 

Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger – tilstede  

Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - afbud 

Vakant – Fritidsforeninger 

Vakant - Fritidsforeninger 

Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - tilstede 

John T. Olsen – KFU - tilstede 

Mortan Martinsson – KFU - afbud 

 

Fra IFS/administrationen 

Peter Jul Lange - tilstede 

Jan Funk Nielsen - tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard -  tilstede

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 7. juni 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat fra den 25. april 2018 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Greve Awards, Greve Stafetten, Ny IFS medarbejder – status, Overførsels-

regler/Møde med Økonomichef og Centerchef. 

Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo orienterede om: 

Greve Awards, som gik rigtig godt og der er evalueret på arrangementet, 

hvor der kommer nogle småjusteringer. 

Greve Stafetten var en god oplevelse. Greve Kommune deltog med mange 

hold. Næste år skal der måske være færre på holdet. 

Ny medarbejder: Der er afholdt samtaler med 6 kandidater, hvor 3 er invi-

teret til næste samtale på torsdag. 

Formanden kunne yderligere fortælle, at der er udarbejdet nogle overfør-

selsregler, som IFS ønsker at holde møde med Greve Kommune om. Anne 

Marie Lyduch supplerede, at man kan vælge at lave en ny runde for pul-

jerne, hvis der er penge tilbage og ellers er det Byrådet, der godkender 

overførslen. 

Ernst Seiling Olsen foreslog, at Greve Kommune overfører puljemidlerne 

til IFS, som også kan udbetale pengene.  

John T. Olsen nævnte, at der skal tages en aktiv politisk beslutning om, 

hvordan man håndterer overskydende midler. 

  

 

4. Budgetdialog med repræsentanter fra KFU 
Den 14. maj blev der afholdt budgetdialogmøde på Greve Gymnasie. Et 

anderledes møde og derfor tilkendegav formanden sin tak for at Anne Ma-

rie Lyduch og John T. Olsen tog imod invitationen for at deltage på dette 

Fritidsrådsmøde. Søren Pirmo havde forinden udarbejdet et dokument, 

hvor de punkter Fritidsrådet ønsker at indgå i budgetprocessen blev nævnt. 

Papiret er vedlagt referatet og herunder blev tilknyttet tilføjelserne. 

 Varmtvandsbassin. Allan Jørgensen nævnte, at det er en udfordring for 

de handicappede at deltage i aktiviteter som foregår i og omkring 

varmtvandsbassinet. 

 Et aftenskolehus. Der er behov for at få lavet en sag, som ser på aften-

skolernes og fritidsbrugernes benyttelse af skolerne. Derudover skal 

der kigges på adgangsforhold på skolerne og rengøring m.v. Og på, 

hvordan vi løser det, når Greve Kommune ønsker at vi udnytter m2 

bedst muligt. Jan Funk har en dialog med Ejendomscentret, og vil 

finde ud af, hvor stort behovet er, så vi evt. kan finde en skole, der er 

centralt beliggende og som kan dække alle aftenskolers behov for af-

tenskoleundervisning.  

 3-timers badning. Svømmehallen sættes i forbindelse med Huda for at 

aftale nærmere, så det ikke længere vil fremgå af budgetønskerne. (In-

spiration fra Gladsaxe.) Anne Marie Lyduch vil gerne orienteres om 

status. 
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 Ansættelse af en natur- og friluftsvejleder. Ernst Seiling Olsen under-

søger, hvilke tilskud der findes. 

 

Anne Marie Lyduch oplever, at der er grupper på fritidsområdet, som 

mangler at blive repræsenteret i et råd eller lignede. Fx korfestival, teater. 

Børn og Unge. De 2 vakante pladser i Fritidsrådet kunne måske indgå i 

den.  

Det handler primært om børn og unge i alderen 10-18 år. Kunne man sam-

mensætte et Kulturelt samråd af ildsjæle, som bliver høringsberettigede. 

Administrationen summer over, hvordan man kan sammensætte et samråd 

eller invitere nye kandidater til Fritidsrådet.  

 

 

5. Endelig behandling af ansøgninger om godkendelse 
Fischap. Er tidligere godkendt – til orientering. 

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

6. Oversigt over medlems- og lokaletilskud 

Omdeles på mødet. 

Fritidsrådets beslutning: 

Alle udbetalinger til foreningerne er på plads inden sommerferien. Listen 

sendes til Fritidsrådet til deres næste møde. Forinden afholdes der et møde 

med Jan Funk og BUS i forbindelse med lokaletilskud. 

 

 

7. Fællesmøde med Idrætsrådet  
Idrætsrådet foreslår den 20. august kl. 18, skal Fritidsrådet holde møde evt. 

kl. 17? Input til dagsorden og sted. 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet godkendte datoen for mødet.  

Input til punkter: 

Facilitetsstrategi – til fællesmødet. 

Høringssvar. 

 

8. Aftenskoleregnskab 

Omdeles på mødet. 

Jannie Stibolt Holmgaard orienterede om regnskabet. Det har desværre vist 

sig, at administrationen ikke har været opmærksom på, at det særlige til-

skud til nedsat deltagerbetaling ikke er blevet udbetalt til aftenskolerne si-

den 2013. Beløbet til selve undervisningen er udbetalt. Greve Kommune 

skylder derfor 322.500 kr. til aftenskolerne, som vil fremgå af sagen. Der-

udover bliver sagen vedr. LOF behandlet og afsluttet. Det skyldige beløb 

bliver betalt samtidig med de øvrige aftenskolers tilbagebetalinger. Da af-

tenskolerne tilbagebetaler 416.901 kr. vil de 322.500 kr. kunne finansieres 

indenfor rammen. Hvis det godkendes i KFU vil der forsat være 94.401 kr. 

tilbage. Sagen behandles på KFU’s møde den 15. august. 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet tog orienteringen til efterretning og indstiller til KFU, at det 

skyldige beløb på 322.500 kr. udbetales til aftenskolerne. Der sendes for-

slag til, hvad det overskydende beløb 94.401 kr. bør benyttes til.  
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9. 2 vakante rådsmedlemmer– status 

Fritidsrådets beslutning: 

Der er fortsat ikke fundet nye medlemmer til rådet. 

 

10. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo, Ernst Olsen og Lone Rytter.  

 Fritidspuljen,  

 Greveordningen, Ernst Olsen og Huda Al-Kazweni 

Fritidsrådets beslutning: 

Lokalefordelingsudvalget har drøftet sagen om ophævelse af forenings-

klausulen i Greve Borgerhus. Der var kritik af, at det ikke tydeligt fremgår, 

hvad sagen omhandler. 

Der er udfordringer med, at lokalerne ikke altid er egnede til de aktiviteter, 

der foregår. Der er sendt et høringssvar, som behandles den 25. juni i Byrå-

det. 

Fritidspuljen. Intet nyt. 

Greveordningen. Afventer medlemmer fra Idrætsrådet til arbejdsgruppen 

vedrørende Greveordningen. 

 

11. Orientering fra administrationen 
Fritidsrådets beslutning: 

Intet. 

 

12. Runden – status ved medlemmerne 
Intet. 

 

13. Eventuelt 
Intet. 

 


