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Idrætsrådet 
 

Referat 

26.01.2016 i Greve Idræts- og Fritidscenter  

 

Kl. 17.30 - 20:00 

(Forplejning ved mødets start på Cafe Langsiden) 

 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 

Ole Nielsen, næstformand 

Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 

Robert Kristiansen 

Peter Roslev, formand for grevepuljen 

Sven Edelmann 

Finn Hansen 

Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 

Sven-Erik Hørmann 

Anne Marie Lyduch, KFU 

John T. Olsen, KFU 

 

Ikke til stede: 
Helen Kehler (afbud) 

 

Til stede fra administrationen: 

 Jakob Thune 

Jesper Svensson 
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   Til drøftelse og beslutning 

 Velkommen til John Olsen som nyt medlem af IR 

 

1. Godkendelse af referat af mødet den 09.12.2015 

Referatet er sendt ud den 15.12.2015. 

IRs beslutning den 26.01.2016, punkt 1: 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

IR´s beslutning den 26.01.2015, punkt 2: 

Godkendt 

 

3. Etablering af et idræts- og fritidssekretariat (IFS) og Idræts- og FritidsUnionen (IFU) 

IR´s beslutning den 26.01.2016, punkt 3: 

Formandskabet orienterede om nyt siden sidste møde i IR den 09.12.2015: 

- Stiftende generalforsamling i IFU den 17.12.2015 

- Møde den 04.01.2016 med Morten Reynhard Olsen om praktiske ting. 

- Møde med frivilligcentret den 11.01.2016 

- Møde med administrationen den 21.01.2016 om økonomi, opgavefordeling m.v 

- Morten udlånes af kommunen med 3 måneders prøveperiode begge veje  

- Planer er, at der i 2017 bevilges penge til en ekstra medarbejder (Målet er at være på plads    

med dette oktober 2016). 

- Morten placeres i Borgerhuset hos Frivilligcenter hurtigst muligt. 

- Morten rykker formodentlig op på 1. sal. april/maj når Håndbold Region Øst fraflytter lokaler-

ne. 

- De sidste detaljer om opgavefordeling mangler at komme helt på plads. Men man er kommet 

langt i processen. Drøftes videre på bestyrelsesmøde snarest. 

- Sekretariatet startes op hurtigst muligt efter Mortens Reynhard Olsens afslutning af barselsor-

lov i begyndelsen af februar. 

 

 

 

4. Handleplaner Idræts- og Fritidspolitik 

Handleplangruppen arbejder fortsat med forslaget til handleplaner. Administrationen sender nyt 

forslag til gruppen uge 5. Forslaget skal behandles i KFU primo marts med efterfølgende høring 

og endelig vedtagelse maj 2016, jf. byrådets beslutning den 14.12.2015. IR kan udtale sig i hø-

ringsperioden. 

IR´s beslutning den 26.01.2015, punkt 4: 

IR ønsker først handleplanerne sendt til politisk behandling når det er helt gennemarbejdet og 

der er enighed i gruppen samt administration. 
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5.  IR skal udpege repræsentanter til byggeudvalgene vedr. ombygning af Hedelyskolen og 

Kroggårdsskolen 

Oplægget fra styregruppen er at en repræsentant fra IR sidder med i byggeudvalget på den ene skole og 

en repræsentant fra FR sidder med i byggeudvalget på den anden skole. 

IR´s beslutning den 26.01.2016, punkt 6: 

IR insisterer på at være repræsenteret i begge byggeudvalg, så de kan varetage idrætsbrugernes interesser 

på begge skoler. Jørgen Nielsen indstilles til at deltage i begge byggeudvalg. 

Fritidsrådet anbefales ligeledes at stille med en person til hvert byggeudvalg. 

Administrationen undersøger om der kan dispenseres fra styregruppens oplæg. 

6. Ansøgninger fra fire foreninger om at blive godkendt som folkeoplysende forening 

(Ansøgningerne mv. fra foreningerne er vedhæftet i samme mail som dagsordenen) 

1. Sydkystens Boldklub 

2. Old Boys North (Fodboldforening) 

3. Azad Sports Club Denmark (Volleyballforening) 

4. Dart foreningen Uret Rundt 

IR´s beslutning den 26.01.2016, punkt 6: 

En stor del af IR’s medlemmer kunne ikke åbne zipfilen med de mange foreningsdokumenter. 

Dokumenterne blev først rundsendt samme eftermiddag i direkte læsbart format. Derfor havde 

under halvdelen af IR kigget på det. Det blev foreslået fra formandskabet, at IR lavede en ind-

stilling pr. mail ud fra skriftlige indstillinger fra administrationen. Disse skulle sendes til for-

mandskabet i løbet af 3 - 4 dage. På den måde blev godkendelsen ikke unødigt forsinket. 

Administrationen meldte, at igangværende ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende 

foreninger skal behandles i et naturligt flow nu og ikke kan vente til evt. nye regler er imple-

menteret. IR afventer foreløbig administrationens tilbagemelding omkring de konkrete ansøg-

ninger, jf. nedenfor. 

 

I forbindelse med de konkrete ansøgninger var der en længere drøftelse omkring godkendelse af 

foreninger generelt, herunder godkendelseskrav, betydning af dette i forhold til lokalefordeling 

og meget andet. Det blev vedtaget, at administrationen hurtigst muligt kommenterer de forelig-

gende ansøgninger, kommer med oplysning om hvor mange foreninger, vi har nu og hvor man-

ge der er lukket i nyere tid. Sagen drøftes herefter igen på IR-mødet den 02.03.2016. Det mate-

riale KFU får forelagt på sin temadrøftelse af hele emnet den 01.03.2016 indgår i IR´s behand-

ling. IR´s holdning indgår så i KFU´s behandling den 05.04.2016. 
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 Referat af KFU-mødet den 05.01.2016 

Sag nr. 2: Temabesøg - Greve Svømmehal 

Resume 

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets interesse i at blive introduceret til udvalgets område, holdes 

mødet i Greve Svømmehal. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 

Ikke til stede: Ingen. 

Temamødet blev holdt. 

Sag nr. 3. Regler for påklædning under badning i Greve Svømmehal 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller,  

1.      at badning i Greve Svømmehal og i Tjørnelyskolens svømmebad alene kan ske, hvis gæsten er iklædt 

egentligt badetøj, herunder burkini eller våddragt  

2.      at Greve Svømmehal bemyndiges til at give dispensation for påklædning i tilfælde, hvor der er tale 

om træning som led i et egentligt uddannelsesforløb 

3.      at der herudover er mulighed for at anvende påklædning ved køb af arrangementer uden for offent-

lig åbningstid.  

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.      Godkendt 

2.       Godkendt, at Greve Svømmehal bemyndiges til at give dispensation for påklædning i til-

fælde, hvor der er tale om træning som led i et egentligt optagelses- og uddannelsesforløb 

3.      Godkendt.  

Sag nr. 4. Temamøde om folkeoplysende foreninger og principper for udlån af kommunale lokaler i 

Greve Kommune 

 Resume 

Temamødet er en intro til folkeoplysningsloven - nærmere bestemt om foreninger og betaling for lokaler. 

Temamødet holdes som optakt til beslutningssager på kommende møde i udvalget om foreninger, der er 

godkendt efter folkeoplysningsloven og betaling for udlån af lokaler og faciliteter i Greve Kommune.  

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

Temamødet blev holdt. 

Sag nr. 6. Anlægsbevilling til renovering af atletikstadion på Greve Idrætscenter 

Indstilling 
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Center for Teknik & Miljø indstiller, 

1.      at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. finansieret af de på investeringsoversigten 

afsatte rådighedsbeløb i 2016 

2.      at valg af hovedentreprenør godkendes, og at anlægsarbejdet i forbindelse med renovering og udvi-

delse af atletikstadionet kan igangsættes. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.-2. Anbefales. 

  

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og John T. Olsen (A) afventer stillingtagen. 

Sag nr. 7. Budgetbemærkning vedrørende udnyttelse af Valhallen 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 

1.      at orienteringen om udnyttelsen af Valhallen tages til efterretning 

2.      at anvendelsen af Valhallen prioriteres som et aktiv i forhold til arbejdet med den kommende hel-

hedsplan i Greve Nord 

3.      at anlægsprojekt på 450.000 kr. til tætning mv. af Valhallen påbegyndes. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.-3. Brigitte Klintskov Jerkel (C) og John T. Olsen (A) anbefaler indstillingen. 

  

Anne Marie Lyduch (V), Per Lund Sørensen (V) og Gert Poul Christensen (O) afventer stillingtagen, og 

anmoder administrationen om at udarbejde notat med supplerende beskrivelse af de faste brugere af Val-

hallen til Økonomi- og Planudvalgets møde. 

Sag nr.  9. Forslag til prøveordning til fremme af flygtninges introduktion til foreningslivet 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 

1.      at prøveordningen for nye flygtninges introduktion til foreningslivet godkendes som beskrevet 

2.      at prøveordningen gennemføres inden for et beløb på 80.000 kr. finansieret af den samlede ramme 

til folkeoplysning i 2016 

3.      at sagen sendes til orientering for Trygheds- og Integrationsudvalget.  

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.-3. Godkendt. 

Sag nr. 12. Udpegning af nyt medlem til Greve Museums Bestyrelse, Den Musiske Skoles Bestyrelse og 

Idrætsrådet 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Greve Museums Bestyrel-

se, Den Musiske Skoles Bestyrelse og Idrætsrådet. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. januar 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

John T. Olsen (A) blev udpeget som nyt medlem til Greve Museums Bestyrelse, Den Musiske Skoles 

Bestyrelse og Idrætsrådet 

 

IR´s beslutning den 26.01.2016, punkt 7: 

Sag nr. 2: t.t.e. 

Sag nr. 3: t.t.e. 

Sag nr. 4: t.t.e. 

Sag nr. 6: t.t.e. se også pkt. 6 på dagsordenen 

Sag nr. 7: t.t.e. 

Sag nr. 9: t.t.e. 

Sag nr. 12: t.t.e. 

  

 

8. KFU´s dagsorden den 02.02.2016, herunder Idrætsrådets beslutning om indstillinger til 

KFU i anledning af sagsfremstilling og/eller administrationens indstilling i de konkrete 

sager på idrættens område:  

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx 

IR´s beslutning den 26.01.2016, punkt 8: 

Jakob Thune melder at ingen idrætsrelaterede sager på vej 

 

Meddelelser og gensidig orientering 

9. Gensidig orientering bordet rundt 

Intet 

10. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.: 

a. Lokalefordelingsudvalget:. 

 KFUs temadebat den 5.1. om konsekvenserne for ikke-godkendte foreninger 

mv. 

 Møde i udvalget den 1.2. 2016 

Intet 

b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:  

 Evalueringsskema er udarbejdet 

Knud Høyer orienterede om at evalueringssystemet er næsten helt færdigarbejdet. Forventet 

færdig uge 5. 

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
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c. Bredde-idrætspuljeudvalget:  

Michael Stoltenberg orienterede om, at ny ansøgningsrunde var i gang. 

Michael Stoltenberg orienterede videre om, at der var udtrukket ca. 40% stikprøver. I flere til-

fælde var der ubrugte midler, så disse foreninger har betalt de overskydende penge tilbage. Det 

drejede sig primært om småbeløb. 

IR anbefaler, at man kigger på udtrækningsprocedure i puljeudvalgene, så det ikke udelukkende 

sker ved lodtrækning, bl.a. hvis der kommer oplysninger fra IR eller andre, der indikerer fejl 

eller ikke-indmeldte ubrugte midler.  

Derudover debat om puljesystemet, bla. blev det foreslået at alle skal melde tilbage senest på en 

given dato, hvor meget af det ansøgte de har gennemført m.v. Sagen var ikke signal til at vende 

tilbage til det tidligere mere krævende bilagssystem.  

På foranledning af Jørgen Nielsen var der herefter en drøftelse af, hvem der kunne få indsigt i 

ansøgningerne. Det handlede ikke så meget om den almindelige borgers ret til aktindsigt efter 

offentlighedsloven, men IR-medlemmernes. Konklusionen blev, at IR-medlemmerne kan få 

ansøgningerne at se ved henvendelse til formanden for det respektive udvalg. 

 

d. Greve-puljeudvalget:  

Intet udover det skrevne under pkt. c 

e: Facilitetsområdet:. 

Orientering fra Peter Roslev om notat omhandlende for lidt granulat til kunstgræsbanerne  sendt 

til Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, jvf. beslutning på IR-mødet den 

26.01.2016.  

Finn Hansen: Der er møde 27.01.2016 med Teknik og Miljø samt HedeDK om problemerne 

med vedligeholdelse af kunstgræsbanen i Tune  

 

Peter Roslev: Karlslunde afholder også snarest et møde angående problemstillingen. 

11. Kommende møder: 

 Onsdag den. 2 marts 2016 kl. 17:30 Tune IF 

Afbud  Peter Roslev 

 Torsdag den. 31. marts 2016 kl. 17:30 Karlslunde IF 

Afbud Michael Stoltenberg og Knud Høyer 

 Tirsdag den 26 april 2016 kl. 17:30 Greve Idræts- og Fritidscenter(GIC)  

 Onsdag den 25 maj 2016 kl. 17:30 Greve Golfklub 

Afbud Ole Nielsen 

 



 

 

Side 8 af 8 

 

Derudover har Idrætsrådet et ønske om at et evt. fællesmøde med Fritidsrådet kan afholdes den 29. 

august. Der afventes en tilbagemelding på dette fra Fritidsrådet.  

 

FR vil gerne have det lidt før. Formodentlig 25. august 

Årets resterende møder planlægges på næste møde 

 

12. Eventuelt 

Skolepartnerskaber 

Michael Stoltenberg: Deltager sammen med Peter Roslev i møde 27.01.2016 med deltagelse af 

både skoleledere og administration om skolepartnerskaber 

Anne Marie Lyduch: Musikskolens projekt om rytmik for alle børn i bestemte årgange kunne 

være interessante for idrætten enten at koble sig på eller evt. lade sig inspirere af. 

Peter Roslev: Den største hindring for at få flere og bedre skolepartnerskaber er i foreningernes 

øjne skolernes manglende engagement og overskud. 

 

Administration afklarer hvornår der er deadline på lederpriser osv. 

 

Mødet slut kl. 20.00 

 


