Idrætsrådet
Referat
25.05.2016 i Greve Golfklub
17.30 – ca. 20.30, forplejning fra kl. 17:30 til ca. 18:15 i restauranten

Medlemmer:
Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget
Peter Roslev, formand for grevepuljen
Sven Edelmann
Finn Hansen
Helen Kehler
Anne Marie Lyduch, KFU
John T. Olsen, KFU

Ikke til stede:
Ole Nielsen (afbud)
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget (afbud)
Robert Kristiansen (afbud)
Sven-Erik Hørmann (afbud)

Til stede fra administrationen:
Jakob Thune
Jesper Svensson
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1.

Til drøftelse og beslutning
Godkendelse af referat af mødet den 26.04.2016
Referatet er sendt ud den 04.05.2016.
IRs beslutning den 25.05.2016, punkt 1:
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsordenen
IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 2:
Godkendt

3.

Budget 2017 – 2020
Fortsat behandling af budgettet efter dialogmødet med KFU den 03.05.2016 og det efterfølgende
KFU-møde samme dag. Se også sag nr. 6, punkt 1 på dagsordenen.

IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 3:
KFUs referat taget til efterretning.
Anne Marie Lyduch meddelte, at det ville være formålstjenstligt, at Idrætstrådet og Fritidsrådet sender en samlet henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget angående de negative konsekvenser, som flere Idræts- og Fritidsforeninger oplever efter SSUs beslutning den 25. november 2015 om nye tilskudsmodeller på §18- og §79-området.
4.

Nye handleplaner til Idræts- og Fritidspolitikken
Der er kommet høringssvar fra Sydkystens Karate samt Greve Gymnastik og Trampolin. Høringssvarene og administrationens bemærkninger lægges ved. Formandskabet har pr. mail sagt ok til administrationens kommentarer og vil gerne sende tak til de to foreninger. Sagen går nu videre til KFU den
31.5. for anbefaling af Idræts- og Fritidspolitikken til Byrådet den 20.6.

IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 4:
Godkendt
Greve Gymnastik og Trampolin har bekymringer angående lokaleudfordringer i fremtiden.
Disse besvares af lokalefordelingsudvalget i samarbejde med administrationen.
Knud Høyer orienterede om IFU’s oplæg til handleplans implementering og ansvarsfordeling
mellem IFS og administrationen. Oplægget sendes til KFU, IR og FR.
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5. Godkendelse af foreninger
Status på processen med godkendelse af foreninger
IR`s beslutning den 25.05.2016, punkt 5:
Administrationen har samlet alle indkomne forslag og bemærkninger, der skal evalueres juridisk
IR-medlem kan indsende yderligere spørgsmål til administrationens jurister, der vil inddrage jurister
fra DIF og/eller KL i relevante tilfælde.

6.

Indstillinger og Referat af KFU-mødet den 03.05.2016
Sag nr. 1, 2 og 5
Sag nr. 1 - Udfyldelse af prioriteringsrum til budget 2017-2020

Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,
1. at første udgave af prioriteringskataloget på udvalgets område drøftes, og at der evt. peges på
yderligere områder til udfyldelse af prioriteringsrummet
2. at første udgave af bruttoanlægskataloget drøftes, og at der evt. udpeges yderligere områder til
bruttoanlægskataloget.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. maj 2016:
Ikke til stede: Gert Poul Christensen (O)
1.-2. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder administrationen om at arbejde videre med forslagene i prioriteringskataloget og oversigten over anlægsønsker. Nye forslag, der blev fremlagt på budgetdialogmødet med idræts- og fritidsområdet, optages på oversigten over anlægsønsker og indgår i den videre
budgetbehandling.
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede muligheden for, at Børne- og Ungeudvalget afsætter en pulje til
samarbejder mellem foreninger og skoler og for, at Social- og Sundhedsudvalget genovervejer besparelsen på § 79 puljemidler til sundhedsfremmende og netværksskabende aktiviteter for pensionister i
Greve Kommune på grund af de konsekvenser, den har for tiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
Sag nr. 2 - Budgetstyring maj 2016 - Budgetopfølgning 1 og Anlægsrapport 1

Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,
1. at der meddeles tillægsbevilling til udvalgets budget, jf. nedenstående tabel:
Mio. kr.

Merudgift
Mindreudgift
Kompenserende tiltag
Samlet for udvalget

2016
0,000
0,000
0,569
0,569

2. at udvalgets omplaceringer mellem budgetområder, jf. nedenstående tabel, godkendes
Mio. kr.

4.01 Kultur
4.02 Fritid

2016
0,069
-1,395

2017
0,069
-1,720

2018
0,069
-1,720

2019
0,069
-1,720

2020
0,069
-1,720
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4.03 Fritids- og Ungdomsklubber
Samlet for udvalget

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

-1,281

-1,606

-1,606

-1,606

-1,606

3. at Anlægsrapport 1/2016 på udvalgets område tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. maj 2016:
Ikke til stede: Gert Poul Christensen (O)
1. Anne Marie Lyduch (V) og Per Lund Sørensen (V) anbefaler indstillingen.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og John T. Olsen (A) kan ikke anbefale finansiering via rammebesparelser.
2. Anne Marie Lyduch (V) og Per Lund Sørensen (V) anbefaler indstillingen.
Brigitte Klintskov Jerkel (C) og John T. Olsen (A) afventer stillingtagen.
3. Anbefales.
Sag nr. 5 - Meddelelser fra administrationen 2016

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse
Administrationen har følgende til orientering:

Fordeling af medlems- og lokaletilskud for 2016 til foreninger i Greve Kommune
Rammen for medlemstilskud på i alt 2.715.442 kr. er i 2016 fordelt til i alt 11.672 medlemmer under
25 år. Dette giver et medlemstilskud til idrætsforeninger på 233 kr. pr medlem. Fritidsforeningers
foreninger fordeles efter en graduering.
Lokaletilskuddet er fordelt til 24 foreninger med tilsammen 1.325.676 kr.
Herudover er der til de 8 spejderforeninger (BUS) udbetalt i alt 1.472.451 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. maj 2016:
Ikke til stede: Gert Poul Christensen (O)
Orienteringen blev taget til efterretning.
IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 6:
Sag nr. 1
T.t.e.
IR vil sammen med FR skrive fælles henvendelse til SSU angående §18 og §79, jf. pkt 3.
Sag nr. 2:
T.t.e.
Sag nr. 5:
T.t.e.
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7.

Drøftelse af forarbejdet til evaluering af procedurer mv. for idrætspuljerne 2015 og 2016.
IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 7:
Efter en længere debat om emnet, var der konsensus om, at det ikke er optimalt, at tilskud til rehabilitering samt handicappede hører til i Greve-puljen. Puljeudvalget påpeger i den forbindelse, at det bør
være administrationen, der står for udarbejdelse af evt. partnerskabsaftaler/samarbejdsaftaler, samt
også evt. vurderingen af hvilke handicappede, der har hvilke behov for støtte
Formandskabet påbegynder nu en proces med evaluering af puljerne sammen med formanden for
Greve- samt Breddeidrætspuljen til efter sommerferien. Efter feedback fra puljeansøgerne arbejdes,
der hen i mod både tidligere ansøgningsdeadline samt tilbagemeldingsdato. Forslagene skal koordineres med FR.

Meddelelser og gensidig orientering
8.

KFU`s dagsorden den 31.05.2016

Administrationen orienterer om sager af interesse.
IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 8:
Jakob Thune orienterede om følgende sager med idrætslig interesse:
Mindre revidering af retningslinjer for lokaleudlån
Model for partnerskaber mellem skoler og foreninger.
Tætning af Valhallen – Der ser ud til at holde budgettet.
Fornyelse af boligsocial helhedsplan, hvor den idrætslige del ligger i, at der skal afklares, hvordan frivillige foreninger kan understøtte positiv udvikling i udsatte boligområder.
9.

Gensidig orientering bordet rundt
9.1. Idræts- og FritidsSekretariatet (IFS)
Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 26.04.2016, herunder bestyrelsesmøde den 12.05.2016 og ombygningerne i Borgerhuset.
IR´s beslutning den 25.05.2016, punkt 9:
Knud Høyer orienterede om arbejdet i IFS, hvor der inden udgang af 3. kvartal 2016 skal evalueres med kommunen på IFS foreløbige indsats samt kigges frem mod 2017 år i forhold til
arbejdsopgaver: Næste kvartalsmøde med administrationen afholdes 9/6.
Anne Marie Lyduch orienterede om, at der er temamøde om idrætslivets betydning for Greve
Kommune på Byrådsmøde d. 30. maj. Materialet til mødet udleveres til IR efter temamødet.
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10. Rapportering fra udvalg m.v.:
a. Lokalefordelingsudvalget:.

b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
Knud Høyer orienterede om, at Greve tennis ikke kan gennemføre deres elitesatsning. I
dialog med foreningen ses på, om der kan laves en talentplan i stedet.
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
Der henvises til drøftelse om emnet under punkt 7.
d. Greve-puljeudvalget:
Der henvises til drøftelse om emnet under punkt 7.
e: Facilitetsområdet:

11. Kommende møder:
Aktiviteter i 2016

Dato

Kl.

Afbud

IR+FR fællesmøde i Borgerhuset om bl.a.
budget 2017 og en evaluering af IFS og et
kig ind i 2017 (Aftalt med Søren Pirmo)

29. august

Mandag

Anne Marie
John

IR - Rådhuset

27. september

Tirsdag
17:45

Ole

IR - Tune hallerne

2. november

Onsdag
17:30

Knud

IR - Greve Golfklub (Julemøde)

5. december

Mandag
17:30

12. Eventuelt
Mødet hævet kl. 20.25
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