Referat
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:
Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

Idrætsrådsmøde
29. august 2019
17.00 – 18.00
Karlslunde Hallerne
Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Johnny Fussing, Pauli Christensen, Brian
Hemmingsen, Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, Olaf Stolborg, Hans Barlach, Anne Marie
Lyduch, KFU, Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard,
IFS, og Peter Jul Lange, IFS
Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jeanette Strøm, Ronni
Nielsen, Olaf Stolborg, Hans Barlach, Morten Wagner Reynhard, Lina Johansen og Peter
Jul Lange
Johnny Fussing, Brian Hemmingsen, Jari Due Jessen, Anne Marie Lyduch og Tabita Sonne-Dalsø
knudhoeyer@gmail.com; greveif@gmail.com; sek@karlslunde-if.dk;
naestformand@karlslundefodbold.dk; pauli@tune-if.dk; brian070168@gmail.com;
jst@outlook.dk; ronni.senior@hotmail.com; advstolborg@os.dk; habar@outlook.dk;
jdj@greve.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk; lina@ifs-greve.dk;
jess@greve.dk; esol@greve.dk; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk; tsl@greve.dk
Peter Jul Lange

1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen

2.

Meddelelser fra formanden

3.

Drøftelse af Direktionens besparelseskatalog til budget 2020-23

Beslutningsreferat
IR´s beslutning den 29.08.2019, punkt 1:
• Godkendt
• Formanden orienterer
IR´s beslutning den 29.08.2019, punkt 2:
• Brian Hemmingsen har ønsket at fratræde som næstformand, men ønsker fortsat at være medlem af IR
som repræsentant fra TIF. IR besluttede på baggrund
heraf at vælge ny næstformand ifm. rådsmødet den
2. okt.
• Udvalgsmedlemmer som har interesse i valg som
næstformand, skal meddele formanden herom inden
den 20. september. I den forbindelse tog IR Ronni Nielsens interesse i valg som næstformand til efterretning.
• I forbindelse med budgetprocessen for 2020 har Direktionen præsenteret et besparelseskatalog, som på
flere punkter berører idrætslivet i Greve Kommune.
• IR skal drøfte besparelsesforslagene samt tage stilling
til, hvilken proces man ønsker ift. indsende høringssvar fra idrætsområdet
• IFU´s bestyrelse har i samarbejde med IFS udarbejdet
et udkast til kommentarer til besparelsesforslagene.
Udkastet følger med dagsordenen.
IR´s beslutning den 29.08.2019, punkt 3:
• IR besluttede, at udkastet til kommentarer på Direktionens besparelsesforslaget fremsendes til Direktio-

4.

Ansøgning om godkendelse som
folkeoplysende forening

Aktiviteter i 2019
Fællesmøde med FR (Høringsfrist til budget
2020 er i år 23.09)
IR-møde (formentlig Greve Golfklub)
IR/FR fælles års-/juleafslutning
5.
Eventuelt
6.
Godkendelse af
Referat
Mødet hævet kl. 18.20

nen forud for den videre budgetbehandling. Udkastet
bør dog suppleres med yderligere kommentarer,
hvor idræts- og fritidslivets betydning for andre områder og indsatser inddrages, og ikke mindst ift. de
nye politikker og strategier.
• IR besluttede derudover, at kommentarerne skal følges op i løbet af den første høringsperiode den 10.23. sep. med markante kommentarer til besparelsesforslagene.
• Foreningen Greve Fodtennis Idrætsforening ansøger
om at blive godkendt som folkeoplysende forening i
Greve Kommune.
• Ansøgningsmaterialet følger med dagsordenen.
• Administrationen i Greve Kommune vil på baggrund
af det indsendte materiale indstille, at foreningen
Greve Fodtennis Idrætsforening godkendes som folkeoplysende forening. Administrationen har dog bemærkninger til foreningens formålsparagraf, som bør
kunne skrives mere præcist. Derudover bør det meddeles foreningen, at der til trods for en eventuel godkendelse pt. ikke findes meget oplagt tid til fodtennis
i faciliteterne.
• Det skal besluttes om foreningen kan indstilles til
godkendelse som folkeoplysende forening.
IR´s beslutning den 29.08.2019, punkt 4:
• IR ønskede ikke at anbefale, at foreningen godkendes
som folkeoplysende forening, da man ikke betragter
den som hjemmehørende i Greve Kommune.
Dato
Kl.
Afbud
18. sep.
Kl. 18.30
Spisning fra 17.45
2. okt.
Kl. 17.00
Anne Marie Lyduch
12. dec.
Kl. 16.30
• Intet under eventuelt
• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater godkendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde.
IR´s beslutning den 29.08.2019, punkt 6:
• Referatet blev som afslutning på mødet godkendt

