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Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen

Beslutningsreferat
Dagsordenen tager udgangspunkt i vedlagte godkendte referat af IRs møde den
29.1.2020. I mellemtiden har corona-situationen ændret på alt planlagt mødeaktivitet om udarbejdelse af revideret udkast til forretningsorden og indkaldelse til
et evalueringsmøde af idrætspuljens kriterier mv. er ikke sket. Det tager formanden selvfølgelig ansvaret for.
Dagens dagsorden indeholder derfor følgende få hovedpunkter, som kræver afklaring og beslutninger:
• Proces for evaluering af fordelingen af idrætspuljen 2020 jf. referatets beslutning under pkt. 4 og
• Udpegninger til Lokalefordelingsudvalget, jf. beslutningen under referatets
pkt. 3
Beslutning:
Godkendt

2.

a. Evalueringsmøde af Idrætspuljens kriterier,
arbejdsform og
resultat for
2019/2020.
b. Lokalefordelingsudvalget
c. Facilitetsudvalget

Formanden gør opmærksom på, at budgetforliget sendes i høring hos de høringsberettiget parter, herunder IR. Formandskabet udformer et kort svar bl.a.
med ros for, at der er indgået et budgetforlig for 2021 uden nye besparelser.
Svarfristen er 17.9. kl. 12.
IRs kommissorium og udkast til forretningsorden vedlægges til brug for medlemmernes forberedelse af de følgende punkter:
2a. Der henvises til referatet af IRs møde den 29.1.2020, sagsindstillingen og de
to beslutninger under pkt. 4. Dette er indstillingen til drøftelserne under dette
punkt.
I henhold til udkastet til forretningsorden stk. 2.2 Idrætspuljeudvalget skal der
udpeges 3 medlemmer til Idrætspuljeudvalget. Formanden udpeges af Idrætsrådet. Hvis der er flertal for ændringsforslag til kriterierne for behandling af ansøgninger og processen i øvrigt skal de formuleres til KFU med indstilling til Byrådet.
Det kan vi ikke nå at få godkendt i år, da de nye kriterier bør kendes ved åbning
af ansøgninger pr. 15.9. 2020.
2b. Der henvises til referatet af IRs møde den 29.1.2020 og de to beslutninger
under pkt. 4.
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Lokalefordelingsudvalget består pt. af Ronni, Jeanette og Jørgen. Efter aftale
med repræsentanterne fra Fritidsrådet, så er Ronni udpeget som formand indtil
videre.
Formandskabet anmoder IR om at bekræfte, at de tre personer fortsætter i Lokalefordelingsudvalget.
2c. Facilitetsstrategien, som er godkendt af Byrådet, giver rådene mulighed for
at nedsætte et koordinerende facilitetsudvalg med undergrupper. Som situationen er pt. i T&M, så foreslår formandskabet, at der indtil videre kun nedsættes
ad hoc grupper, hvor det skønnes nødvendigt, f.eks. vedr. kunstgræsbaner og i
forbindelse med den såkaldte ”nye grønne kontrakt” fra juli 2021.
IR og FR kan nedsætte undergrupper under egne områder. Facilitetsstrategien er
vedlagt i bilag.
Beslutning:
2a.
Drøftelse af idrætspuljens nuværende kriterier. Kriterierne kan ikke ændres politisk i år, så de kan gælde for den næste runde i 2020/2021, men arbejdsformen i
idrætspuljeudvalget kan IR selv ændre på, så tildelingen af midler bliver mere
strømlinet og gennemsigtig samt uddelinger efter behov. Ønsket er en rød tråd i
tildelingen af midlerne fremover.
Det nye puljeudvalg skal udarbejde en klar model for gennemgang af ansøgningerne i samarbejde med IFS og med stor dialog med foreninger, som har indsendt en ansøgning, der er mangelfuld eller i en forkert kategori. Tildelingen af
midlerne skal ske efter økonomisk behov og ikke til foreninger, som har en stor
egenkapital. Skal størrelsen af foreningens egenkapital have indvirkning på vurderingen af tildelingen af puljemidler til foreningens projekter?
Ansøgninger om puljemidler til gennemførelse af foreningens indsatser for de
politisk besluttede indsatsområder og resultatmål for idrætten i KIF-politikken er
et plausibel grundlag for en ansøgning. Tildelingen af puljemidlerne skal dog
fortsat besluttes i puljeudvalget med direkte indstilling til KFU via IFS og Kultur &
Fritid.
Drøftelse af tre personer, der skal udpeges til idrætspuljeudvalget. IR har udformet ændringer i forretningsordenen, hvilket betyder at tre medlemmer skal udpeges, som ikke nødvendigvis sidder i IR på nuværende tidspunkt. IR fik repeteret baggrunden for denne ændring i forretningsordenen. Det skal sikres, at det
nye puljeudvalg har kompetencer til at uddele midlerne samt et højt vidensniveau om de enkelte idrætsforeninger.
Drøftelse af om idræts- og fritidssekretariatets rådgivning til foreninger ifm. ansøgninger til idrætspuljen har været tilfredsstillende.
Enighed om, at IFS kommer med en indstilling til puljeudvalget indeholdende en
faglig vurdering af fordelingen af puljemidlerne.
Der er generelt enighed om, at IFS i højere grad end tidligere skal sætte fokus på
foreningers ønsker og behov gennem foreningsbesøg og rådgivning ifm. puljeansøgninger, så disse bliver udformet endnu mere kvalificeret.
Enighed om, at udvalget skal understøttes af IFS ifm. uddelingen af midlerne, så
midlerne uddeles på et så oplyst og retfærdigt grundlag som muligt.
Drøftelse af midler til handicapidrætten. Jørgen Nielsen oplyste, at handicapprojektet i Greve Senior Sport nedlægges efter endt projektperiode, da
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idrætspuljeudvalget ikke i mere end 3 år har kunne finde ud af indgå en samarbejdsaftale med GIF, Senior sport, som har overtaget de stærkt handicappede
medlemmer fra den nedlagte Greve Handicap Idrætsforening. Penge fra handicappuljen skulle følge de handicappede, men det har idrætspuljeudvalget ikke
levet op til. GIFs tålmodighed er nu opbrugt.
Foreningernes adgang til klageret overfor KFU går på tilsidesættelse af puljekriterier ved tildelingen eller uretmæssig afvisning af en ansøgning, men ikke på
fordelingen af midlerne.
Det blev foreslået at lave en forlods fordeling af puljemidlerne mellem de forskellige puljer: Idræts-, fritidspuljen, talent- og elitestøtte, herunder om der
fremover skal oprettes en særskilt pulje til handicapidrætten. Men der var ikke
enighed om at ændre den hidtidige fordelingsmodel. Historikken for handicappuljen skal udarbejdes til det nye udvalg og KFU.
Kort drøftelse af hvem, der kan vælges til puljeudvalget og lokalefordelingsudvalget og hvordan de træder ind som medlemmer i idrætsrådet. Drøftelse af
”dobbeltroller” og mulige egen interessevaretagelse hos medlemmerne i IR. De
hidtidige beslutninger om inhabilitet i puljeudvalget havde været meget diffuse
og ikke sket i enighed.
Peter Roslev oplyser, at der ikke er nogen fra Karlslunde IF, som har ønsket at
træde ind i udvalget.
Følgende blev herefter foreslået til idrætspuljeudvalget:
Jens Nørgaard (Indstilles af brugerrådet fra Greve Idrætscenter som medlem og
formand)
Hans Barlach med accept
Jeanette Strøm med accept
Formanden vil - sammen med IFSs medarbejdere - holde møde med de tre medlemmer af det nye idrætspuljeudvalg i god tid før de skal i aktion. På mødet vil
retningslinjerne blive gennemgået, spørgsmål og svar - herunder historikken for
puljemidler til foreninger med stærkt handicappede personer.
På IRs møde den 8.10. vil den nye forretningsorden blive fremlagt til godkendelse (det skete også den 29.1.2020, men blev udskudt). Herefter vil den endelige udpegning af de tre medlemmer ske, hvoraf én udpeges til formand og bliver medlem af IR. Udpegningerne gælder indtil nyvalg til IR i 1. kvartal 2022 efter
konstitution af det nye Byråd.
2b.
Udpegning af tre medlemmer til et nyt Lokalefordelingsudvalg. Jørgen Nielsen
meddelte, at han træder ud af lokalefordelingsudvalget. Jeanette Strøm træder
ud, da hun lige er indstillet til det nye Idrætspuljeudvalg.
Ronni Nielsen er formand for Lokalefordelingsudvalget. Han bliver siddende indtil videre.
Lokalefordelingsudvalgets formål skal fastlægges i forretningsordenen, herunder
hvor Lokalefordelingsudvalget ikke har autoritet.
Jørgen Nielsen skriver ud til alle foreningerne i Greve midtby ang. opstilling af to
nye medlemmer til lokalefordelingsudvalget.
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Drøftelse af elitebegrebet ifm. lokalefordeling på GIC.
Definitionen af elitebegrebet er ikke entydig. Foreningerne på GIC har forskellige
forståelser af begrebet. Udfordringen er, at der er rigtige mange foreninger, som
byder ind med ”elitehold”, fordi i lokalefordelingen skal eliten forfordeles. En
skærpelse af begrebet, skal gøre andelen af eliten i GIC mindre, hvilket gør lokalefordelingen i GIC lettere på det område.
Et principielt spørgsmål til drøftelse og beslutning på næste møde (8.10.2020):
Drøftelse af rollerne i idrætsrådet og udvalgene ift. inhabilitet og interessevaretagelse. Drøftelse af potentielle udfordringer, når formænd og ansatte i foreningerne er en del af puljeudvalgene.
2c.
Følgende udfordringer blev konstateret:
• Hvordan sætter IR og FR sammen fokus på facilitetsområdet til det politisk
niveau, når det indtil videre konstateres, at der ikke kan blive enighed om et
fælles overordnet facilitetsudvalg, men gerne nedsættelse af ”egne” undergrupper til at facilitere f.eks. vedligehold/renovering og nyanlæg af kunstgræsbaner samt brugerinddragelse ifm. den nye udvidede grønne kontrakt
fra 1.7.2021. På FRs område kunne det være en facilitetsgruppe for aftenskolerne og en facilitetsgruppe for spejderne (BUS).
•

•

Hvordan sikrer vi os, at der på faciliteterne udenfor de tre idrætscentre er
repræsentanter fra idræts- og fritidsforeninger, som ikke er medlem af TIF,
KIF og GIF eller i forvejen brugere af Tune Hallerne, Karlslunde Idrætscenter
og Greve Idrætscenter, som kan tale brugernes interesser indenfor rammerne af Facilitetsstrategien.
Hvordan kan der sættes fokus på drift og mangelfuld renholdelse af idrætsfaciliteterne på skolerne beliggende i hele kommunen, som foreningerne
også benytter?

Drøftelse af idéen om teammøde på et kommende idrætsrådsmøde vedr. undergrupper på facilitetsområdet.
Efter forslag fra Jeanette Strøm blev det besluttet, at formanden for Lokalefordelingsudvalget sammen med IFS udsender et spørgeskema til et bredt udsnit af
brugere på forskellige lokationer i Greve Kommune (uden for de tre store centre)
omkring deres oplevelse af de faciliteter, som kommunen kan stille til rådighed.
Formålet med undersøgelsen er, at brugernes ønsker og behov på facilitetsområdet på bl.a. skolerne indkredses og konkretiseres til brug for at sætte retning
på den fremtidige rådgivning fra udvalget til det politiske niveau. Når Lokalefordelingsudvalget efter oplæg fra IFS og Kultur & Fritid har drøftet konklusionerne
på spørgeskemaundersøgelsen, forelægges resultatet for IR og FR med en indstilling til KFU.
3.

IFUs repræsentantskabsmøde

Dato og drøftelse af IFUs økonomi. Oplæg eftersendes, når IFUs bestyrelse har
behandlet status og udarbejdet budgetter for 2021 og 2022.
Beslutning:
Formanden gav en kort redegørelse om IFUs økonomiske situation efter det seneste møde med Greve Kommune. IFUs regnskab bliver fremlagt på det kommende repræsentantskabsmøde.
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4.

5.

Hvordan forbereder vi et generationsskifte i IRs
medlemskreds?

Kommende møder:

Beslutning:
Drøftelse af hvordan og af hvem idrætsrådet køres videre i årene fremover, når
de ”gamle” træder ud.
Generelt en større og større udfordring at finde kvalificerede frivillige til bestyrelser og råd.
Meddelelser og orientering
Møder for IR fastlægges fremadrettet for ét år ad gangen. IFS udarbejder et udkast til et årshjul, som godkendes i rådet på næste møde (8.10.).

Aktiviteter i 2020
IFU Repræsentantskabsmøde, og
eventuel ekstraordinært kort
møde i IR forud for IFUs møde
IR-møde (foreløbig dagsorden)
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Udpegninger af medlemmer og formænd for udvalg
3. Drøftelse af rollerne i
idrætsrådet og udvalgene
ift. inhabilitet og interessevaretagelse.
IR/FR fælles års-/juleafslutning

Dato
Er udskudt – ny dato
meldes ud snarest, når
formanden for IR og
FR har fastlagt datoer
til en doodle.
8. oktober i Karlslunde.

Kl.
Kl. 17.30

10. december i GIC

Kl. 16.30

Afbud

Kl. 17.00-20.00

6.

Eventuelt

Intet.

7.

Godkendelse af
referat

Efter omstændighederne sker det efter mødet ved skriftlig høring fra sekretæren.

Mødet hævet kl. 19:45
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