Idrætsrådet
Referat
09.01.2017 i Karlslunde-Hallerne
kl. 17.45 - ca. 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:
Helen Kehler, afbud
John T. Olsen, KFU, afbud
Finn Hansen, afbud

Til stede fra administrationen og IFS:
Jakob Thune
Jesper Svensson
Peter Jul Lange, IFS
Morten Wagner Reynhard, IFS
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Til drøftelse og beslutning
Inden første punkt introducerede Peter Jul Lange sig selv som den nye medarbejder i IFS.
1.

Godkendelse af referat af mødet den 05.12.2016
Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 20.12.2016
IRs beslutning den 09.01.2017, punkt 1:
Godkendt.
Sven Edelmann har skriftligt ønsket følgende indsigelser til pkt. 7c:
”Sven Edelmann indvendte, at KIF og TIF skal høres i forhold til strukturændringen, hvis
den har indflydelse på de 2 foreningers samarbejde med kommunen. Jeg gjorde opmærksom på at denne ændring burde have været forelagt Idrætsrådet og Fritidsrådet til udtalelse
før tingene blev sat i gang. Vi har gennem årene set mange uheldige organisations ændringer i kultur forvaltningen som ikke har gjort lettere for foreningerne.
Der ud over gjorde jeg indsigelse mod at lederen på GIC Søren Møllnitz også skulle være
leder af idræt og fritids forvaltningen sammen med GIC. Denne sammen blanding af opgaver kan give manglende tillid til saglig behandling. Også Sven Erik Hørmann GSB havde
flere spørgsmål som jeg heller ikke kan se i referat. Jeg skal venligst bede om information
om hvor stillingen har været slået op internt og eksternt?”

2.

Godkendelse af dagsordenen
IR´s beslutning den 09.01.2017, punkt 2:
Godkendt. Dog med indsigelse fra Sven Edelmann samt Sven-Erik Hørmann, der ikke mente at punkt 4 skal behandles i IR men først behandles i puljeudvalgene. Efter en længere
diskussion blev det dog besluttet, at gennemgå bilaget til punkt 4 og for hver enkelt underpunkt beslutte hvilke elementer, der kunne træffes beslutning på nuværende tidspunkt.
Formanden havde i mail af 07.01.2017 henvist til et nyt punkt 6 til KFU´s møde den 10.01
omkring fordeling af budget og principper for samarbejder mellem skoler og foreninger
under Den Åbne Skole.

3.

Mødeplan for IR 2017 (marts - december)
Forslag til mødedatoer:
Torsdag 2.3. IR i GIC
Torsdag 16.3. repræsentantskabsmøde i IFU, indkaldelse er udsendt
- Peter Roslev afbud
Onsdag 29.3. IR - Karlslundehallen
Tirsdag 2.5. IR - Tune
Tirsdag 9.5. budgetdialogmøde med KFU på Rådhuset
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Tirsdag 23.5. IR
Tirsdag 28.8. IR og fællesmøde med FR (Rettet fra 29/8)
Torsdag 5.10. IR
Onsdag 8.11. IR
Torsdag 23.11. valg til IR
Onsdag 6.12. konstituerende møde i nyt IR
Alle IR møder fra kl. 17:45 til ca. 20:30.
IR`s beslutning den 10.01.2017, punkt 3:
Godkendt til og med 02.05.2017 - mødested IFS. Den 09.05 holdes som sandsynlig mødedato for budgetdialogmøde med KFU. Den resterende mødekalender fastlægges på IR
02.02.
4.

Forslag til præcisering af regler m.v. i forbindelse med behandling af ansøgninger til
elite- talent-, bredde- og Grevepuljerne samt forslag til ændring af puljeudvalgsstruktur.
Formandskabet og formændene for de tre udvalg har udarbejdet vedlagte forslag vedr.
ovennævnte til behandling i IR og efterfølgende forelæggelse for KFU.
IR´s beslutning den 09.01.2017, punkt 4:
De 10 punkter i forslaget blev gennemgået til diskussion og evt. godkendelse som arbejdsredskaber for puljeudvalgene.
1A. Ansøgninger om Skole-foreningssamarbejder henvises til puljen for Skoleforeningssamarbejder.
- Godkendt allerede til at gælde fordelingen af 2017-puljerne.
1B. Ansøgninger om partnerskabsaftaler mellem forening og kommune henvises til den
oprettede pulje til partnerskaber.
- Godkendt allerede til at gælde fordelingen af 2017-puljerne.
2. Ansøgninger om flerårige projekter skal kunne godkendes, særlig hvis de giver merværdi
indenfor handleplanerne i Idræts- og Fritidspolitikken.
- Godkendt allerede til at gælde fordelingen af 2017-puljerne.
3. Driftsansøgninger bør kun tilgodeses, såfremt udgifterne ikke naturligt ligger i foreningens budget.
- Godkendt med en vis fleksibilitet overfor ’driftsansøgninger’.
4. Den gamle ordning for handicaptilskud bør genindføres.
- God diskussion om emnet. Men et punkt, der afventer en generel puljerevidering.
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5. Ændringer af formuleringen samt praksis angående ansøgninger til materialer.
- God diskussion om emnet. Men et punkt, der afventer en generel puljerevidering.
6. Evt. loft over antal ansøgninger eller beløb pr. forening.
- Enighed om IKKE at sætte loft over hverken antal ansøgninger eller beløb pr. forening.
7. Overførsel af midler mellem puljerne.
- Godkendt, at der godt kan flyttes midler mellem puljerne såfremt KFU tillader dette.
8. Omformulere både spørgsmålet samt passus i retningslinjer om egenfinansiering.
- Enighed om at puljeudvalg skal finde en bedre løsning end den der blev forsøgt i år og
formodentlig helt fjerne spørgsmålet om mulig egenfinansiering fra ansøgningsproceduren.
9. Mere præcise bevillingsbreve samt sanktioner til foreninger, der ikke melder tilbage indenfor given tidsfrist.
- Enighed om at bevillingsbrevene skal præciseres. Evt. sanktioner skal behandles individuelt i den nuværende situation og kan først evt. indføres permanent efter en revidering af
retningslinjerne. Der kunne i den forbindelse tænkes en prøvesag.
10. Inhabilitet i udvalg
- God diskussion, hvor udvalgene var enige om at der var styr på at håndtere inhabilitet i
enkeltsager.

Evt. Enstrenget puljestruktur
- Enighed om at udvalgene drøfter om det giver mening med en reduktion i antallet af udvalg. Tilbagemelding om evaluering af processen i udvalgene til IR 02.02.2017.
Midler til Fritidspulje
- God diskussion om emnet og enighed om at der skal arbejdes sammen med Fritidsrådet,
om der kan findes en løsning, jf. FRs tidligere forslag.
5.

SFO/skole partnerskaber i puljerne
På IR-mødet den 05.12.2016 vedtog IR efter en længere debat at udsætte forslaget fra formandskabet om, at alle projekter, hvor foreninger tilbyder undervisning i SFO og skoler
henvises til puljen for skole-foreningssamarbejde, hvor puljen er øget markant. Udsættelsen
skyldtes bl.a., at IR ville afvente administrationens indstilling til KFU-mødet den
10.01.2017 om skole-foreningssamarbejdet. Sagen indgår i punkt 4 på denne dagsorden.
IR`s beslutning den 09.01.2017, punkt 5:
Jf. beslutningen punkt 4.1 sender puljeudvalgene alle ansøgninger, der vedrører samarbejder
med SFO og skoler videre til puljen for disse.
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Indstillinger til KFU-mødet den 10.01.2017
Du finder dagsorden og referater fra KFUs møder på dette link:
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
Administrationen orienterer om sager, som vedrører idrætten og evt. senere nyt efter KFUs
møde.
IR´s beslutning den 09.01.2017, punkt 6:
Punkt 6 på KFU-dagsorden t.t.e og IR fandt ikke anledning til at blive hørt i sagen på nuværende tidspunkt.
Meddelelser og orientering

7.

Orienteringspunkter:
Idræts- og FritidsSekretariatet (IFS)
a) Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 05.12.2016.
IR´s beslutning den 09.01.2017, punkt 7:
Nåede ikke dette punkt grundet fremskreden tidspunkt

8.

Rapportering fra udvalg m.v.:
Nåede ikke dette punkt grundet fremskreden tidspunkt.
a. Lokalefordelingsudvalget:.
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
Puljefordelingsmøde den 11.1. 2017
d. Greve-puljeudvalget:
Puljefordelingsmøde den 11.1. 2017
e: Facilitetsområdet:
1) Greve Kommune er blevet udvalg af DIF til et projekt om kommunens facilitetspolitik
med tilhørende strategi- og handleplaner. Projektet kører i IFU/IFS-regi. Skal godkendes af KFU.
2) IFS er repræsenteret i en styregruppe for det såkaldte projekt: Olsbækken Friluftsland.
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9.

10.

Kommende møder:
Aktiviteter i 2017

Dato

Kl.

IR i februar 2017 i Tune-Hallerne

02.02

17.45

IR i marts 2017 i Greve Idræts Center

02.03

17.45

Repræsentantskabsmøde IFU i Greve Borgerhus

16.03

17.45

IR i marts 2017 i Karlslunde-Hallerne

29.03

17.45

IR i maj 2017 i IFS

02.05

17.45

IR og KFU – budgetdialogmøde, Rådhuset

09.05

?

Afbud

Peter Roslev

Ikke endeligt besluttet af KFU

Eventuelt
Nåede ikke dette punkt grundet fremskreden tidspunkt.
Mødet hævet 21.30.
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