Idrætsrådet
Referat
02.02.2017 i Tune-Hallerne
kl. 17.45 - 20.30
(Forplejning kl. 17.45 - 18.15)

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
Helen Kehler
Anne Marie Lyduch, KFU
John T. Olsen, KFU

Ikke til stede:
Sven-Erik Hørmann, afbud
Helen Kehler, afbud

Til stede fra administrationen og IFS:
Jakob Thune
Peter Jul Lange
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1.

Til drøftelse og beslutning
Godkendelse af referat af mødet den 09.01.2017
Referatet fra IR-mødet blev sendt ud den 25. januar 2017
IRs beslutning den 02.02.2017, punkt 1:
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsordenen
Forslag til dagsordenen udsendt pr. mail den 26. januar.
IR´s beslutning den 02.02.2017, punkt 2:
Godkendt.

3.

Mødeplan for IR 2017 (marts - december)
På IR-mødet den 09.01.2017 blev mødeplanen for månederne marts/første del af maj godkendt. Repræsentantskabsmødet i IFU er senere flyttet til den 30.03.2017, jf. udsendt mail
den 12.01.2017.
Budgetdialogmødet med KFU blev forudsat til den 09.05, men er ikke besluttet endnu af
KFU.
Forslag til mødedatoer for den resterende del af året:
Tirsdag 23.5. IR – flyttes til mandag den 22. maj i Greve Golfklub (kl.15-17.30)
Mandag 28.8. IR og fællesmøde med FR – GIC (Administrationens budgetforslag 2018)
Torsdag 5.10. IR – Tune
Onsdag 8.11. IR
Torsdag 23.11. valg til IR
Onsdag 6.12. konstituerende møde i nyt IR – Greve Golfklub (inkl. julefrokost)
Alle ordinære IR møder fra kl. 17:45 til ca. 20:30.
IR`s beslutning den 02.02.2017, punkt 3:
Med undtagelse af en flytning af det forslåede IR-møde den 23. maj til en dag tidligere den
22. maj, blev de øvrige mødedatoer for resten af 2017 godkendt.
For de golfinteresserede starter mødet den 22. maj kl.15.00.
Endelig blev datoen den 9. maj bekræftet for budgetdialogmøde med KFU.

4.

Indstillinger/beslutninger KFU-mødet den 10.01.2017 og 07.02.2017
Jf. drøftelse på IR-mødet den 09.01.2017 foreslår formandskabet en ændring af dette punkt
som skrevet nedenfor.
Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link:
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
Der var ikke indvendinger mod den nye praksis omkring henvisning til link i stedet for længere beskrivelse af sagen.
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Af særlig interesse fra KFU-mødet den 10.01.2017 er sag nr. 6,
der omhandlede fordeling af budget og principper for samarbejder mellem skoler og foreninger under Den Åbne Skole
IR´s beslutning den 02.02.2017, punkt 4:
4a) Blev kort gennemgået og taget til efterretning. Sagen var drøftet på IR-mødet den
09.01.2017.

I forhold til KFU-mødet den 07.02.2017 kunne administrationen orientere om:
Pkt. 2: ”Budget 2018, prioriteringsrum og takster”. KFU skal identificere og anbefale områder til udfyldelse af udvalgets andel af prioriteringsrummet. Af et samlet prioriteringsrum
for Greve Kommune i 2018 på 50 mio., skal udvalget indenfor området finde besparelser på
1,9 mio. kr.
IR´s beslutning den 02.02.2017, punkt 4:
4b) I forlængelse af orienteringen om prioriteringsrummet for 2018 blev spurgt til næste års
anlægsbudget. Eventuelle nye anlæg eller renoveringer kræver midler udover prioriteringsrummet. IR opfordres til at fremlægge en anlægsliste på budgetdialogmødet med KFU.
4c) Derudover blev spurgt til tankerne for den helhedsplan for Olsbækken Friluftsland, som
KFU har bevilget 150.000 kr. til udarbejdelse af. I Helhedsplanen bør indgå prissætning, og
derefter tager man politisk stilling til økonomien, som dog primært skal finansieres via eksterne midler. Rådet påpegede i denne sammenhæng, at fremtidige kommunale driftsudgifter
til projektet skal medregnes.

Pkt. 3: ”Evaluering af ny model for obligatorisk skole-foreningsforløb under Den Åbne Skole”. Evalueringerne af portalordningen synes rimelig positive. På baggrund af evalueringerne ønskes til politisk behandling i april anbefalinger til en eventuel revision eller udvidelse
af ordningen. Særligt interessant er det, hvor mange gange eller hvor lang tid ad gangen
eleverne skal være aktive for at samarbejdet har en givende og positiv effekt.
Beslutninger Børn- og Ungeudvalget den 11.01.2017
Af særlig interesse sag nr. 10 der omhandlede fordeling af budget og principper for samarbejder mellem skoler og foreninger under Den Åbne Skole.
IR`s beslutning den 02.02.2017, punkt 4:
4d) T.t.e. se også KFU den 10.01.2017 foran.
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Beslutninger Social- og Sundhedsudvalget 11.01.2017
Af særlig interesse havde sagerne nr. 9, 10, 11 og 12 vedr. tilskud fra henholdsvis §79 og
§18-midlerne i Serviceloven.
IR´s beslutning den 02.02.2017, punkt 4:
Peter Roslev orienterede om samtale med social- og sundhedsforvaltningen i slutningen af
2016 vedr. administrationen af §§ 18 og 79 i Serviceloven. Midlerne fra §79 synes allokeret
til faste foreninger og initiativer.
4e) Ikke alle i rådet var enige om, at administrationen af §§ 18 og 79 sker uhensigtsmæssigt,
men det blev besluttet, at IR bør rette henvendelse til formanden for Social- og Sundhedsudvalget og bede om redegørelse for fordelingen af midlerne.
I forlængelse heraf blev det drøftet om fordelingen af midlerne i §§ 18 og 79 vil kunne ske i
regi af Idræts- og Fritidsrådene, som i forvejen har erfaring med puljefordeling. Dog synes
mange af IR-medlemmerne ikke, at det umiddelbart hørte til under rådenes interesseområde.

5.

Procesevaluering af Idrætspuljerne 2016 og 2017
I forlængelse af drøftelserne på IR-mødet den 09.01.2017 orienteres mundtligt om de tre
puljeudvalgs evaluering af processen for uddelingerne i januar 2017 med henblik på at træffe beslutning om:
1)
at fortsætte med den nuværende model med 3 udvalg eller
2)
at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til en ny model med virkning
fra næste ansøgningsrunde i efteråret 2017.
IR´s beslutning den 02.02.2017, punkt 5:
Formanden indledte behandlingen af dagsordenpunktet med en opfordring til, at IR på mødet ikke drøftede procesevalueringen fra de forskellige puljeudvalg, og hvorvidt man skal
fortsætte den nuværende eller en andel puljemodel. Til gengæld var det indstillingen, at
procesevalueringerne samt eventuelle anbefalinger fra puljeudvalgene bør sendes til IR´s
sekretær.
Derudover skulle rådet tage stilling til nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af de tre puljeformænd og Fritidsrådets formand, som på baggrund af evalueringer og anbefalinger skal
udarbejde et oplæg til en puljemodel, der skal præsenteres og drøftes i IR på maj-mødet.
Arbejdsgruppen giver en status for arbejdet på IRs møde den 02.03.
Rådet godkendte nedsættelse af en arbejdsgruppe. Dog blev det præciseret, at alle IRmedlemmer skal kunne komme med anbefalinger til arbejdsgruppen, eksempelvis har Sven
Edelmann sendt et evalueringsnotat den 22.01.2017 om puljesagen. Derudover ønskede
rådet, at procesevalueringen bør indeholde erfaringer fra puljeuddelingerne i både 2016 og
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2017, og endelig at målet er at nå frem til en model, som sikrer hensigtsmæssig kommunikation i puljefordelingen og samtidig gør processen smidig for foreninger.
Meddelelser og orientering
6.

Orienteringspunkter:
Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Formandskabet orienterede om nyt siden sidste møde i IR den 09.01.2017.
Mest væsentligt var orientering om Peter Jul Langes ansættelse i IFS.
b) Bestyrelsesmøde i IFU den 9.1.
Referater fra IFU bestyrelsesmøder skal sendes til IR og FR.
Der arbejdes på, at information på idræt- og fritidsområdet fremover kan oploades
på IFS´s hjemmeside.
Idrætsaktiviteter i IFS regi bør fremover være et fast orienteringspunkt på IRmøderne i form af et notat, der udsendes sammen med dagsordenen.
c) Møde med Sydkysten den 23.1. om fremtidigt samarbejde
Drøftet samarbejdsflader med avisen og orientering om rådenes, IFS og Frivilligcentrets aktiviteter. Herunder var der blandt rådets medlemmer bred enighed om, at der
savnes tydeligere kommunikation om aktiviteter i Greve Kommune, f.eks. sommeraktiviteter, aktiviteter for seniorer m.fl. I forlængelse heraf blev det besluttet, at IFU
i samarbejde med IFS skal udarbejde et oplæg til en kommunikationsstrategi, der
kan ramme flere målgrupper.
d) IFU er pr. 15.01.2017 blevet medlem af Greve/Solrød Erhvervsklub. Dette i forventning om at skabe synlighed om de aktiviteter som udføres på idræts- og fritidsområdet i Greve Kommune, herunder netværk og samarbejdsmuligheder med erhvervsvirksomheder.
DIF-konference for Idrætsråd
e) Formanden og Jørgen Nielsen deltager i en DIF-konference for Idrætsråd i Fredericia den 3.-4.2 2017 om bl.a.
a. Der er plads i hallerne
b. Kommunale strategier for facilitetsudvikling
c. Inspiration til idrætsrådenes aktiviteter
d. Hvordan støtter DIF bedst op om Idrætsrådenes arbejde?
e. Teenagere og foreningsliv
f. Kommuner som styrket omdrejningspunkt for idræt
g. Det analoge foreningsliv
IR´s beslutning den 02.02.2017, punkt 6:
Erfaringer fra ovenstående konference skal sammen med øvrige input fra en konference den
8.feb. på SDU, der omhandler ledelse og organisering af idrætsfaciliteter, samt et netværksmøde om facilitetsstrategier arrangeret af DIF den 15. marts understøtte og igangsætte
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et snarligt arbejde med facilitetspolitik og -strategi i Greve Kommune. Mere herom under
pkt. 7 e.
7.

Rapportering fra udvalg m.v.:
a. Lokalefordelingsudvalget:.Der er aftalt møder den 22.2. og 6.3.
Skolelukninger og renoveringer skaber udfordringer ved den kommende facilitetsfordeling. En ny gymnasiehal vil dog formentlig kunne afhjælpe dele af disse udfordringer.
En anden udfordring er foreningernes vilje til at gøre brug af faciliteter rundt i hele
kommunen. Særligt i tilfælde af særarrangementer. Dette gav anledning til en overordnet drøftelse af planlægning og interesse i særarrangementer i de forskellige faciliteter i
Greve Kommune.
Det ligger udvalget på sinde, at man generelt skal blive bedre til at sikre god facilitetsudnyttelse, bl.a. ift. hvor meget plads de enkelte aktiviteterne kræver.
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
Puljefordelingsmøde den 18.01.2017 og afklarende møde den 26.01.2017 omkring
breddepuljeudvalgets uforbrugte midler.
Alle de foreninger der har søgt, har nu fået svar, og de godkendte modtager inden længe
tilskud.
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
Puljefordelingsmøde den 11.01. 2017 og afklarende møde den 26.01.2017 omkring
breddepuljeudvalgets uforbrugte midler
Samme som under ovenstående pulje.
d. Greve-puljeudvalget:
Puljefordelingsmøde den 11.01. 2017 og afklarende møde den 26.01.2017 omkring
breddepuljeudvalgets uforbrugte midler
Samme som under ovenstående pulje.
e: Facilitetsområdet:
1) Greve Kommune er blevet udvalgt af DIF til et projekt om kommunens facilitetspolitik med tilhørende strategi- og handleplaner. Projektet kører i IFU/IFS-regi. Forslag
til facilitetspolitik for Greve Kommune skal godkendes af KFU og BY. Kan forventes behandlet i IR første gang i septembermødet.
2) IFS er repræsenteret i en styregruppe og arbejdsgruppe med involverede foreninSide 6 af 7

ger/interessenter for det såkaldte projekt: Olsbækken Friluftland.
7.

Kommende møder:
Aktiviteter i 2017

8.

Dato

Kl.

Afbud

IR i marts 2017 i Greve Idræts Center

02.03

17.45

Ole Nielsen, Robert
Kristiansen, Anne
Marie Lyduch, Finn
Hansen, Helen Kehler, Sven Edelmann

IR i marts 2017 i Karlslunde Hallerne

29.03

17.45

Ole Nielsen

Repræsentantskabsmøde IFU i Greve Borgerhus

30.03

18.30

Ole Nielsen

IR i maj 2017 i Greve Borgerhus

02.05

17.45

Budgetdialogmøde med KFU på Rådhuset

09.05

?

IR i maj 2017 i Greve Golfklub

22.05

17.45

IR/FR fællesmøde i august i Greve Idræts Center + foregående IR-møde

28.08

17.45
?

IR i oktober i Tune Hallerne

05.10

17.45

IR i november

08.11

17.45

IR i november (valg til IR)

23.11

17.45

IR i december (konstituerende møde) Greve
Golfklub

06.12

17.45

Eventuelt
Under eventuelt blev gjort opmærksom på problematikken omkring, at folk i flexjob, der
også fungerer som foreningsinstruktører, bliver trukket i understøttelse.
Derudover blev rejst problematik omkring rettidig udbetaling af diætafregning.
Mødet hævet kl. 20.35
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