Greve Kommune

Fritidsrådet
Referat
Onsdag den 7. juni kl. 17.00 – 20.00
Spejderhuset ”Fellowship” KFUM Greve Gruppe, Ved Rævebakken 64b.
Medlemmer
Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede
Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede
Steen Mærkelund – BUS - tilstede
Thomas Husted – Aftenskolerne/Lone Rytter - tilstede
Tine Koop – Aftenskolerne - tilstede
Hanne Mercedes Iversen – Fritidsforeninger - tilstede
Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede
Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede
Per Lund Sørensen – KFU - tilstede
Hans Barlach – KFU - tilstede
Fra administrationen/IFS
Peter Jul Lange – tilstede kl. 17.15 – 18.15
Morten Wagner Reynhard - afbud
Søren Møllnitz - tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

Fritidsrådet
Greve Kommune
Den 7. juni

1. Godkendelse af referat den 30. marts 2017
Fritidsrådets beslutning:
Dan Petersen ønskede at få følgende tilført i referatet under punkt 3 vedr.
Puljeproces.
 Tildeling af midler i puljerne foregår i en åben politiskes proces.
 For at kunne tage stilling til en nye puljestruktur må vi få statistik
over, hvem der får midler nu.
 En anstændighedsgrænse for hvor mange puljer og hvor mange
midler der kan søges midler af den enkelte

2. Godkendelse af dagsorden
Fritidsrådets beslutning:
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Herunder IFS
Greve Sommerfestival 2017
Fritidsrådets beslutning:
Greve Sommerfestival afvikles den 10. juni og fylder som arbejdsopgave i
IFS.

4. Orientering om puljeprocessen
Fritidsrådets beslutning:
Peter Jul Lange fortalte kort nogle hovedpunkter fra Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af puljeprocessen, herunder:
Fritidsrådet skal vælge 7 medlemmer, som skal indtræde i puljeudvalget.
Ansøgningsperioden starter den 15. september. Fra den 15. november gennemgås alle ansøgninger og medio december mødes alle 14 medlemmer
dvs., 7 personer hver fra Idrætsrådet og Fritidsrådet og gennemgår ansøgningerne. Udpegning af medlemmer vil have betydning for, hvornår nye
medlemmer til Fritidsrådet vælges jf. pkt. 6 valgprocedure.
Der holdes infomøder efter sommerferien, hvor de nærmere retningslinjer
forklares.
Derudover vil det også blive et punkt på Idrætsrådet og Fritidsrådets fællesmøde i august.

5. Fritidsrådets sammensætning
Endelig beslutning om ændringer i kommissoriet.
Fritidsrådets beslutning:
Fritidsrådet udvides med 2 medlemmer mere og det drøftes næste gang,
hvilke typer af foreninger, der skal repræsenteres i Fritidsrådet.
Folkeoplysningslovens §35,2 sendes ud med referatet.

6. Valgprocedure
Drøftelse af valgprocedure og ændring af valgperiode
Fritidsrådets beslutning:
Fastlægger samme dato for valg og konstitueringsmøde som Idrætsrådet og
det vil indgår i samme sag som Fritidsrådets sammensætning. Idrætsrådet
holder valg den 23. nov. Og konstitueringsmøde den 6. dec.
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7. Aftenskoleregnskab 2016
Fritidsrådets beslutning:
Når aftenskolernes regnskab forelægges KFU anbefaler Fritidsrådet, at de
tilbageførte midler benyttes til følgende:
Pensionistpas for resten af dette halvår. – og det ønskes at blive indarbejdet
i budgetbehandlingen for de næstkommende år.
Diverse materialer til faglokaler.
Keramikovne.
Overskuddet fra hovedområde 2 (aftenskoler) indgår i den kommende Fritidspulje.

8. Status på BUS - selvforvaltningsaftale
Fritidsrådets beslutning:
Steen Mærkelund orienterede om selvforvaltningsaftalens forløb og behovet for, at søge om flere midler til spejderhytterne. De trænger generelt til
vedligeholdelse efter mange års slid og efter at se tilbage i regnskaberne er
der behov for at udarbejde en pulje på 250.000 kr., som de 8 spejderenheder kan søge om at få til vedligeholdelse, der ikke indgår i den ordinære
drift. Sag forventes at komme på KFU’s møde i august.

9. Status fra arbejdsgrupper og udvalg


Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Særarrangementer er steget rigtig meget. Der er brug for at se på, hvordan vi
kan holde et niveau, så de faste aktiviteter ikke aflyses mere end højst
nødvendigt.
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Intet.
 Grevepuljen, Palle Stentoft og Steen Mærkelund. Orienterede om, at
formanden har trukket sig fra posten og at der er ved at blive indhentet på regnskaber.
Fritidsrådets beslutning:
Se under de enkelte punkter.

10.Orientering fra administrationen
Fritidsrådets beslutning:
Peter Jul Lange orienterede om, at arkitektfirmaet Møller & Grønborg er
valgt til udarbejdelse af et prospekt for den fremtidige udvikling af Olsbækken Friluftsland. Processen inkluderer en bred brugerinddragelse, hvor
der indledningsvist afholdes en større workshopdag tirsdag den 29. august.

11.Runden – status ved medlemmerne
Intet.

12.Eventuelt
Peter Jul Lange orienterede om et samarbejde mellem DIF og Greve om
udarbejdelse af en facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet. Facilitetsstrategien skal fungere som et fremtidigt strategisk værktøj for politikere,
brugere og administration ift. udvikling og prioriteringer på facilitetsområdet. Strategien vil foruden forslag til nybyggeri bl.a. behandle forslag og
behov for renovering/vedligeholde, se på udnyttelse af faciliteter m.v.
IFS vil være tovholder på udarbejdelsen af facilitetsstrategien, og i processen sker en bred brugerinddragelse i løbet af efteråret 2017. I begyndelsen
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af 2018 kvalificeres prioriterede forslag i et samarbejde med Greve Kommunes Teknik & Miljø afdeling. Strategiplanen skal være færdig og godkendt forud for budgetbehandlingen til 2019.

Efter mødet kl. 18.15 deltog Kultur- og Fritidsudvalget i et
budgetdialogmøde.
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