
1 
 

Referat 

Emne: Fritidsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 25. august 2021 Kl. 16:30 – 17:30 Greve Rådhus – lokale 

4-5 
Indkaldt: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie 

Stibold Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen 
Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid, IFS, Camilla Krabbe Sørensen, 
Lisbeth Rosenørn 

Deltagere: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie 
Stibold Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen 
, Christine Lumby, IFS, Camilla Krabbe Sørensen, Lisbeth Rosenørn 

Afbud fra: Lone Rytter, Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid 
Referat til: allan_joergensen@mail.dk; lbj@post.tele.dk; lory@aof.dk; esol@greve.dk; smaerke-

lund@gmail.com; howppy@hotmail.com; jdj@greve.dk; tsd@greve.dk; jsh@fof.dk; tho-
masfrh@gmail.com camilla@ifs-greve.dk Lisbeth Rosenørn <lro@greve.dk> 

Sagsbehandler: Morten Wagner Reynhard 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dags-

orden 
Godkendt 

2.  Drøftelse om direkti-
ons budgetforslag 
samt tidsplan 

 
Beslutning: 
Fritidsrådet havde en generel undren og utilfredshed over, at Direktionen har 
valgt at præsentere deres budgetforslag på en måde, hvorpå det gør det væ-
sentlig vanskeligere at gennemskue budgettet. Specielt at der indgår bespa-
relse i udvidelsesforslag er meget vanskeligt at forstå baggrunden for og nød-
vendigheden af. Derudover var der fokus på en række poster som kan have 
indvirkning på idræts- og fritidsområdet f.eks. det som i budgettet står angi-
vet som ”Skærpet risikoprofil”.  
 

Meddelelser og orientering 
3 Orienteringspunkter 

fra IFS  
Orientering v. Morten 

• Greve Awards 
• Åben skole 
• Olsbæk Friluftsland 

 
Beslutning:  
Taget til efterretning. 
 
 

4 Orientering fra admi-
nistrationen 

Orientering v. Lisbeth 
1. Aftale om driftstilskud til BUS samt aftaler om brugsret – v. Steen 
2. Budget 2021  
3. Administrationen orienterer  
 

Beslutning:  
Taget til efterretning. 
Steen Mærkelund oplyste at aftalerne om driftstilskud og brugsrets-aftalerne 
til BUS forventes færdigforhandlet snarest. Fritidsrådet vil blive orienteret om 
disse aftaler på et kommende fritidsrådsmøde.  
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Lisbeth Rosenørn oplyste omkring Direktionens budgetoplæg og uddybede 
nogle af de mere tekniske aspekter i materialet.  
 
Spejdernes Lejr blev der også oplyst omkring og hvad processen er samt 
hvilke aspekter som er relevant i en Greve Kommune kontekst, herunder 
idræts- og fritidsområdet. 

5. Kommende møder: Fritidsrådsmøder i 2021: 
 

• 15 september 
• 2. november 
• 9. december (Der undersøges om denne dato er optimal og hvorvidt 

der skal være fællesspisning med Idrætsrådet) 
 
Alle møder starter kl. 16:30. Lokation følger forud for hvert møde. 
 

Aktiviteter i 2021 Dato Kl. Afbud 
Budgetdialogmøde 
Greve Awards 

25. august 2021 
6. september 2021 

17:30-21:00 
17:30-18:30 

 

9. Eventuelt - Det blev drøftet hvordan vi kunne skabe større synlighed og viden om-
kring Fritidsrådet og det kommende valg.  
Det blev aftalt at IFS vil forsøge at bruge diverse kommunikationskanaler 
som f.eks. Facebook til at medvirke til en øget synlighed som gerne skal 
betyde at flere fra fritidsområdet ønsker at stille op til valget.  

10. Godkendelse af  
Referat 

- Godkendt 

  

Mødet hævet: 17:28 

 


