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Referat 
 

Emne: Fritidsrådsmøde 

Dato, tid og 
sted: 

31. januar 2023 Møde: kl. 15.00-16.30 Greve Borgerhus, lokale 9 

Indkaldt: Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, 
Huda Al-Kazweni, Leif Jørgensen, Tina Nielsen, Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen, 
Tabita Sonne-Dalsø, Lisbeth Rosenørn, Morten Wagner 
Reynhard, IFS, Anne Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU 

Deltagere: Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Leif 
Jørgensen, Tina Nielsen, Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen, Lisbeth Rosenørn, Morten 
Wagner 

Reynhard, IFS, Anne Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU 
Afbud fra: Huda Al-Kazweni, Tabita Sonne-Dalsø 

Referat til: esol@greve.dk; lory@aof.dk; smaerkelund@gmail.com; jast@greve.dk; howppy@hotmail.com; 
lbj@post.tele.dk; ellen-62@hotmail.com; car_sor@outlook.com; 
sjogaard@nypost.dk; freddycdk@gmail.com; tsd@greve.dk, lro@greve.dk, morten@ifs- greve.dk,  
amly@greve.dk, mawi@greve.dk 

Sagsbehandler: Camilla Krabbe Stephensen 
 
 

Dagsorden Beslutningsreferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Kommentarer til sidste referat 

Beslutning: 
Godkendt 

2. Opførsel af en ny daginstitution ved Greve Borgerhus – scenarie A 

 
Center for Teknik & Miljø samt Center for skoler og dagtilbud vil 

deltage til dette dagsordenspunkt for at give Fritidsrådet og 

Brugerrådet en orientering om den kommende proces og at få 

deres perspektiver på scenarie A. 

 
Den politiske beslutning ang. placering af daginstitutionen, kan 

findes i referatet fra byrådsmødet den 20. december 2022: 

https://dagsordener.greve.dk/vis?id=c481002a-ded9-4a97-88fb- 

0b9d9d56be64&punktid=f3f7ef48-557c-45b6-94e8- 

57189da4ef8a 

 

Samtidig er vedhæftet tidligere udsendte dokumenter indeholdende 

de forskellige scenarier. 

Beslutning: 
Orienteringen fra Center for Teknik & Miljø 
blev taget til efterretning og drøftet med stor 
interesse. Følgende blev drøftet: 

 
 

- Fritidsrådet ønsker at der i referatet fra 
Center for Teknik & Miljø også står anført 
at rådet skal inddrages i processen. Det 
blev bemærket at garagerne ved 
Borgehuset bliver fjernet. Der er en del 
foreninger som benytter disse til 
opbevaring mv. Dette ville Center for 
Teknik & Miljø undersøge nærmere for at 
komme med en løsning på. 

 
- At der tages hånd om udfordringerne med 

parkeringsforhold ved Borgerhuset om 
morgenene og eftermiddagen. Dvs. når 
forældre skal aflevere/hente børn ved 
institutionen samtidigt med at der er 
mange aktiviteter i Borgerhuset, hvilket 
kan medvirke til trafikkaos ved 
Borgerhuset. 

 

- Hvordan der kan skabes sikre trafikale 
forhold ved f.eks. cykelsti i Borgerhusets 
have til institutionen og selve 
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  Borgerhuset. 
 

- Rådet blev anbefalet at fremsende ideer 
til hvordan projektet kan medvirke til flere 
ting. F.eks. var der i Birkerød etableret 
foreningslokaler overpå en dagsinstituion. 
Ligeledes blev selve haven omkring 
Borgerhuset også drøftet hvordan den 
med fordel kunne benyttes af flere 
målgrupper. IFS vil undersøge hvilke 
fonde som kunne være relevante i den 
forbindelse. 

 
- Fritidsrådets medlemmer kan fremsende 

ideer til Camilla senest i uge 8. Camilla vil 
derefter samle disse ideer og fremsende 
det til Center for Teknik & Miljø, således 
det kan indgå i sagen. 

3. Revision af Idræts- og Fritidspuljen: uforbrugte midler 
 

Der er ikke politisk opbakning til at lave et ekstraordinært møde, for 
at behandle bevilling af uforbrugte midler fra fritidspuljen. Derfor 
skal der findes en anden løsning ift. hvornår og hvordan evt. 
tilbageløbsmidler fordeles. 

 
Idrætspuljeudvalget og dennes struktur står til at blive lavet om, 

da det ikke fungerer optimalt for nuværende. Fritidsrådet 

orienteres om denne proces. 

Beslutning: 
Fritidsrådet anbefaler at uforbrugtemidler 
overgår til Træner, leder og lærertilskud. 

 

Fritidsrådet modtager administrationens 
indstillinger, men vælger selv om de vil tage 
det med i deres drøftelser. 

 
Fritidsrådet ønsker ikke at ændre deres 
nuværende praksis med antal medlemmer i 
fritidspuljen og ønsker ikke at være præget af 
administrationens indstilling til ansøgningerne 
på forhånd inden fordelingsmødet. 
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4. Møderække 2023 

 
Foreningsbesøg planlægges d. 7. marts og 16. maj. 

FDF Hundige og Væveskolen er adspurgt. 

Er der andre ønsker? 

 
7. marts er der workshop om KIF-politikken i Greve Borgerhus kl. 17-20. 

Fritidsrådsmødet afholdes umiddelbart forinden, så rådsmedlemmerne 

har mulighed for at tage direkte videre. 

 
Opdateret mødeoversigt er vedhæftet som bilag. 

Beslutning: 
Der er ønske om at besøge 
væveskolen. 

 
Der ønskes et foreningsbesøg 
til næste Fritidsrådsmøde. 
Hvilken forening er ikke valgt 
endnu. 

Meddelelser og orientering 

5. Administrationen orienterer 

 
• Budgetopfølgning 0 

Der er fremsendt høringssvar fra Fritidsrådet til budgetopfølgning 0 
Administrationen oplyste at der i Økonomiudvalget er beluttet at der skal udarbejdes budgetanalyser på 
selvforvaltningsaftaler som involvere de univerformeret korps og en del andre fritidsforeninger. 

• Sommerferieaktiviteter 
Der er fokus på om besparelsen på sommerferieaktiviterne rammer udsatte børn og unge i forhold 
deltagelse. Der var fokus på om Broen Greve kan afhjælpe noget af denne udfordring 

6. Bordet rundt 

Hvordan går det hos jer? 

Dette punkt udgik pga. Første punkt på dagsordenen tog væsentlig længere tid end programsat. 

7. Nyt fra stående udvalg 

• Lokalefordelingsudvalget (medlemmer: Freddy Christiansen, Frank Christiansen og Merete Woll) 

Opgaven er blevet løst tilfredsstillende oplyste Freddy Christiansen. Umiddelbart ønsker udvalget at 
fortsætte deres arbejde. 

• Facilitetsudvalget (medlemmer: Janni Stibolt Holmgaard, Ernst Seiling Olsen og Steen 

Mærkelund) 

Der er fokus på den løbende vedligeholdelse. Medlemmerne ønsker at fortsætte i udvalget 

• Fritidspuljeudvalget (medlemmer: Steen Mærkelund, Lone Rytter og Leif Jørgensen) 

Arbejdet er sket og det har fungeret fint. Udvaget ønsker at forsætte fremadrettet. 

Evaluering af hvordan det er gået i udvalgene i 2022. Nogle forslag til ændringer for 2023. 
Umiddelbart ingen ændringer fra udvalgene. 

8. Udarbejdelse af ny KIF-politik 

Der er nu fastlagt tre workshops, hvor aktører fra foreningslivet inviteres til at deltage: 

• 28. feb. Workshop om aktivt fritids- og foreningsliv afholdes i Byrådssalen 

• 1. marts Workshop om varieret og engagerende kulturliv afholdes på Biblioteket 

• 7. marts Workshop om frivillige former lokalsamfundet afholdes i Greve Borgerhus, salen i stuen 
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9. Tårn ved rævebakken – status 
IFS kan oplyse at miljørådet har bevillget midler til tårnet. IFS skal afklare den fremtidlige vedligeholdelse 
med Greve Kommune. IFS ansøger diverse puljer. 

10. Eventuelt 

 
 

Møde afsluttet kl. 16:45 


