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1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen

2.

Budgetdialogmøde med KFU

Beslutningsreferat
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 1:
 Godkendt
 I henhold til punkt 3 ”Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces” på Kultur- & Fritidsudvalgets møde den 26. februar 2019 opfordrer
udvalget til, at de forskellige råd og bestyrelser
under Kultur- og Fritid har et drøftelsespunkt om
budgettet på deres dagsordener inden sommerferien. KFU vil være repræsenteret ved møderne.
 I tråd med anbefalinger i Facilitetsstrategien indstiller Idrætsrådet, at Greve Kommune sikrer gode
standarder for renoverings- og vedligeholdelsesniveauet af idræts- og fritidsfaciliteterne. Dette
ved i forbindelse med budgetprocessen for 2020
og overslagsårene at afsætte yderligere og øremærkede midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne.
 Fra 2020 skal skabes et nyt sammenhængende
sæt retningslinjer i Greveordningen inkl. godkendelse af foreninger, lokale- og medlemstilskud mv.
Det nye regelsæt skal indeholde en øget brugerbetaling svarende til en reduktion i lokaletilskuddet på de 80 procent, som besluttet i budgetforliget.



3.

Kommissorium og forretningsorden
(Udkast følger med dagsordenen)

Idrætsrådet ønsker afklaring omkring hvordan
man griber budgetprocessen for 2020 an, når
budgetforliget er indgået for en to årig periode?
Kan indstillinger og bemærkninger til budgettet
fra Idrætsrådet først komme i spil omkring budget
2021?
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 2:
 Det er ambitionen omkring det to-årige budget, at
man omkring budget 2020 i begrænset omfang
åbner op for nye ønsker i budgetprocessen. Til
gengæld ønskes en besparelse for budget 2020 på
Kultur og Fritid-området på ca. 1,7 mio. kr. IR vil
ikke at understøtte den ønskede besparelse på
det forelæggende grundlag.
 De nye regler omkring brugerbetaling, hvor der
skal ske en besparelse på 150.000 kr. træder i
kraft pr. 1. januar 2020.
IR ønsker ikke øgede brugerbetaling blandt
hjemmehørende foreninger. Til gengæld bør der
ske betaling fra udefrakommende brugere, forbund e.l. som ønsker at benytte Tune Hallerne,
Karlslunde Idrætscenter og Greve Idrætscenter.
Desuden bør indtægter herfra øremærkes til renovering og vedligeholdelse på de respektive anlæg.
 IR appellerer til synlighed omkring budget til vedligeholdelse og renovering af idrætsfaciliteterne.
 På baggrund af drøftelser på IR-mødet den 20.
marts samt i de stående fagudvalg er gjort rettelser og tilføjelser til IR´s kommissorium og forretningsorden.
IR skal i den forbindelse taget stilling til kommissoriet samt drøfte det reviderede udkast til forretningsordenen.
 Det er indstillingen, at bestemmelser i de reviderede kommissorier er gældende pr. 1. januar
2020. På baggrund heraf skal IR drøfte om der bør
ske nyvalg, ny konstituering eller om der kan arbejdes efter en overgangsperiode frem til næste
KV?
 Kommissorium og forretningsorden for henholdsvis Idrætsrådet og Fritidsrådet behandles endeligt
på fællesmødet i den 29. august. Herefter fremlæggelse kommissorierne til godkendelse og forretningsordenerne til orientering på Kultur- & Fritidsudvalgets møde den 8. oktober 2019.
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 3:
 Bemærkning til kommissoriet pkt. 2.1 ift. hvornår
valgperioden træder i kraft og hvor længe med-

lemmerne sidder frem til næste valg, samt pkt.
5.3 vedr. rådsmedlemmer fra de stående udvalg.
 Vedr. pkt. 2.1 blev det besluttet, at kommissoriet
er gældende fra 1/1-2020. Derudover besluttede
IR, at der sker en overgangsordning frem mod et
valg ifm. efter næste KV.
Således er de nuværende stemmeberettigede
medlemmer af IR medlem indtil udgangen af denne byrådsperiode, dvs:
o KIF, TIF og GIF kan vælge at møde med 1-2
stemmeberettigede medlemmer i resten
af perioden.
o De øvrige foreninger har fortsat 4 stemmeberettigede medlemmer. Hvis ét af disse
medlemmer varigt ønsker at udtræde af
IR i byrådsperioden indkaldes ikke nogen
suppleant, da repræsentationen så er på
det antal, som er besluttet i kommissoriet
pkt. 1.1.
o Ethvert medlem af IR kan vælge at udtræde
af Idrætsrådet i byrådsperioden for - efter
udpegning af IR - at indgå i et af de stående udvalg eller i ad hoc arbejdsgrupper.
IR tager endeligt stilling til overgangsreglerne forud for fællesmødet med FR den 29. august 2019.
 Vedr. pkt. 5.3 blev følgende formulering vedtaget:
”En repræsentant fra hvert af de stående udvalg,
som Idrætsrådet har nedsat, er stemmeberettiget
medlem af Idrætsrådet.”
 Kommissoriet blev på baggrund heraf godkendt.
 Ligeledes godkendte IR det reviderede udkast til
forretningsordenen, som endeligt behandles på
fællesmødet i august.
4.
Kriterier for Idrætspuljen 2020
 På baggrund af drøftelser ifm. fordelingen af
2019-puljen er udarbejdet et revideret sæt krite(Udkast følger med dagsordenen)
rier for idrætspuljerne 2020.
 Idrætsrådet skal drøfte om prioritering af indsatser under den nye politik skal indgå i puljekriterierne.
Derudover skal IR tage stilling til de reviderede
sæt kriterier og tidsplanen for 2020-puljerne.
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 4:
 Tidsplanen for 2020-puljerne blev godkendt
 IR godkendte puljekriterierne for 2020. Dog med
den tilføjelse, at såfremt man fra politisk niveau
ønsker, at der skal løftes yderligere indsatser inden for politikken end de områder som er indeholdt i kriterierne, bør der tilføjes ekstra midler.
Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=
2018
5.
Indstillinger/
Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 30.04 2019
beslutninger fra politiske udvalg
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 30.04.2019 er:
 Pkt. 2. Ordinært og ekstraordinært tilsyn med de
folkeoplysende foreninger
Folkeoplysende foreninger aflægger hvert år
regnskab for deres modtagne tilskud, hvorefter ti
procent af foreningerne udtages til et ordinært
tilsyn, som er en uddybende bilagskontrol. I 2018
blev der forelagt en række sager om tilsyn med
Den Arabiske Kulturelle Forening i forhold til tilskud og lokaleplacering. På mødet den 1. oktober
2018 besluttede Økonomiudvalget at sende sagen
tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik
på, at udvalget drøfter hvilket lokale, der skal tilbydes foreningen og en uddybende kontrol af, om
foreningen overholder gældende lovgivning i forhold til at modtage tilskud. Administrationen udvidede det ordinære tilsyn med et ekstraordinært
tilsyn for de samme foreninger.


Pkt. 3. Ændringer af Idræts- og Fritidsunionens
vedtægter samt godkendelse af formand
På Idræts- og Fritidsunionens repræsentantskabsmøde den 20. marts 2019 blev en række
ændringer af unionens vedtægter besluttet. Herunder blev det tilføjet, under § 6 stk. 2, at den af
repræsentantskabet valgte formand skal indstilles
til politisk godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.



Pkt. 4. Helhedsplan Greve Idrætscenter
Der er i budget 2018 afsat midler til udarbejdelse
af forundersøgelser vedr. projekter til GIC (Greve
Fodbold). Der er nu udarbejdet en Helhedsplan
for mulig udvikling af Greve Idrætscenter, som er
vedlagt som bilag med tilhørende overslag over
økonomi og forslag til en faseplan.



Pkt. 6. Budgetopfølgning 1 2019
Budgetopfølgningen skal sikre, at Byrådet har
overblik over kommunens økonomi og tager de
nødvendige beslutninger for, at budgettet overholdes.
Som en del af Byrådets beslutning om to-årige
budgetter søges identificerede udfordringer løst
både i indeværende år og i budget- og overslagsårene.

Med sagen præsenteres udvalget for den samlede
budgetopfølgning for kommunen og har lejlighed
til at drøfte emner på eget område.
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 5:
 Orienteringen blev taget til efterretning
Meddelelser og orientering
6.
Orienteringspunkter
Idræts- & FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS)
a) Grevestafetten 2019
b) Greve Awards 2019
c) Indsatser i 2019 i den kommende Kultur-, Idræts& Fritidspolitik
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 6:
 Ca. 300 stafetdeltagere er pt. tilmeldt Greve Stafetten den 23. maj. Ved arrangementet deltager
en del virksomheder i stafetløbet og med stande
 Der er indstillet tre kandidater under hver af de
seks hovedpriser ifm. Greve Awards den 3. juni.
KFU beslutter den 28. maj, hvem der vinder de respektive priser
 Indsatser for 2019 blev drøftet på en workshop
med IR og FR den 25. april.
7.
Rapportering fra udvalg m.v.
Lokalefordelingsudvalget
 Orientering fra møde i udvalget den 16. april
Idrætspuljeudvalget
 Jf. pkt. 4
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi
 Orientering fra møde om rammerne for Facilitetsudvalget den 11. april
 Nedsættelse af udvalg i forbindelse med fællesmødet med FR den 29. august
Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:
 Jf. drøftelser under pkt. 1
 Idrætsrådet skal tage stilling til, hvorvidt der skal
være flere IR-medlemmer repræsenteret i udvalget vedr. revision af Greveordningen
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 7:
 IR besluttede at indstille til medlemmer i Facilitetsudvalget, således udvalget kan godkendes på
fællesmødet den 29. aug. og være fungerende
umiddelbart derefter.
8.
Kommende møder:
 Idrætsrådets mødekalender for resten af 2019
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 8:
 Blev taget til efterretning
Aktiviteter i 2019
Dato
Kl.
Afbud
IR-møde + fællesmøde med FR (Høringsfrist til
29. aug.
Kl. 17.00
budget 2020-2022 er i år 2.9.-13.9.)
IR-møde
2. okt.
Kl. 17.00
IR/FR fælles års-/juleafslutning
12. dec.
Kl. 16.30

9.
10.

Eventuelt
Godkendelse af
Referat

Mødet hævet kl. 19.00




Intet under eventuelt
Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater
godkendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde.
IR´s beslutning den 07.05.2019, punkt 10:
 ?

