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Referat  

Emne: Idrætsrådsmøde 

Dato, tid og sted: 8. oktober 2020 Kl. 17:00 – 20:00 Greve Idræts center 
(spisning sker Cafe Langsi-
den kl. 17. Derefter foregår 
mødet i lokalet på 2. sal) 

Indkaldt: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, 
Olaf Stolborg, Hans Barlach, Anne Marie Lyduch, KFU, Bjarke Abel, Tabita Sonne-Dalsø, GK, 
Morten Wagner Reynhard, IFS og Christine Lumby, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, 
Olaf Stolborg, Hans Barlach, Anne Marie Lyduch, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wag-
ner Reynhard, IFS  

Afbud fra: Christine Lumby IFS, Bjarke Abel KFU 

Referat til: knudhoeyer@gmail.com; greveif@gmail.com; sek@karlslunde-if.dk; pauli@tune-if.dk; 

jst@outlook.dk; ronni.senior@hotmail.com;  

advstolborg@os.dk; habar@outlook.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk; lina@ifs-

greve.dk; esol@greve.dk; tsd@greve.dk; bab@greve.dk 

Sagsbehandler: Morten Wagner Reynhard 

 

 Dagsorden Beslutningsreferat 

1. Godkendelse af dagsor-

denen 

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at der blev tilføjet et nyt 
punkt 2. som omhandler Covid-19 og økonomiske konsekvenser for foreningsli-
vet, herunder nedsættelse af en såkaldt ”Task Force gruppe”. Udkast til oplæg 
herom til borgmesteren var udsendt kort før mødet. 

2.  Covid-19 og økonomi-

ske konsekvenser for 

foreninger 

Borgmesteren havde anmodet Idrætsrådet og Fritidsrådet om at udarbejde en 
redningsplan, herunder økonomiske hjælpepakker for idræts- og fritidsforenin-
ger, som på grund af indtægtstab og underskud risikerer at gå i betalingsstands-
ning og efterfølgende konkurs. 
Knud Høyer henviste til oplægget og redegjorde detaljeret for sagens proces og 
udvikling.  
 
Beslutning: 
Oplægget blev godkendt af Idrætsrådet til videresendelse til Fritidsrådet, som 
holdt møde den 20.10. Det blev præciseret, at kommunikationen om en co-
rona-støttepulje skal tænkes grundigt igennem før, under og efter behandlin-
gen i KFU. Det bliver grundlaget for IFSs hjælp til foreningerne.  
Det var enighed om, at foreninger som – uforskyldt - var blevet ramt økonomisk 
af Covid-19, og som risikerede at gå konkurs skulle forsøges understøttet bedst 
muligt. Det blev bemærket, at Task Force gruppen i samarbejde med Greve 
Kommune skulle se på hvorvidt folkeoplysningsrammen, herunder evt. øvrige 
kommunale uforbrugte midler kunne henlægges til en ”corona-støttepulje til at 
imødekomme dette formål.  
 
Der var enighed om, at Elite- og talentstøtte til idrætsforeningerne skulle bevil-
ges for 2 år som planlagt efter Greveordningen. Dette skyldes, at det vurderes, 
at elite- og talentforeningerne i forvejen er ramt økonomisk, og at Elite- og ta-
lentstøtte er meget centrale for foreningernes økonomi og drift. 
Idræts- og fritidspuljens proces foregår også som planlagt - dog med den væ-
sentlige ændring og anbefaling, at selve bevillingsbrevene bliver politisk god-
kendt i Kultur- og fritidsudvalget senere på året (2021) end fastlagt i 
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retningslinjerne. Dette skyldes, at kommunen/administrationen ønsker at tage 
bestik af, hvordan Covid-19 situationen udvikler sig.  
 
IFS skal kortlægge hvor mange foreninger, der er tale om pt. Der var opmærk-
somhed på, at antallet af foreninger, som kan blive ramt, kan variere afhængigt 
af hvordan Covid-19 situationen udvikler sig. F.eks. vil et øget smittetryk for-
mentlig betyde yderligere restriktioner for foreningslivet, som kan påvirke for-
eningernes økonomi i negativ retning.  
 
Det blev desuden påpeget, at foreninger som henvender sig for at blive vurde-
ret til at modtage støtte skal fremsende årsregnskaber og budgetter samt hvilke 
statslige og DIF/DGI-puljer de har ansøgt. 
 
Idrætsrådet anbefaler, at IFS står for at rådgive foreningerne, men at selve 
myndighedsopgaven, herunder udarbejdelse af kriterier og sagsbehandling og 
politik godkendelse af støtten ligger i Greve Kommunes regi.  
 
Det blev desuden aftalt, at foreningerne som er presset økonomisk, i det mind-
ste skal ansøge DIF/DGI`s coronapulje, som har deadline den 30. oktober, for 
efterfølgende at komme i betragtning til støtte fra den kommunale coronafond. 
 

3. Godkendelse af forret-

ningsorden  

Udkast til forretningsorden for IR har været på dagsordenen på de to sene-
ste møder. Det vedlægges til godkendelse.  
Som formål for Lokalefordelingsudvalget i Stk.2.1.1. forslås følgende: 
Udvalget har til formål at fordele lokaler og udendørsanlæg efter de retningslin-
jer, som Byrådet har fastlagt efter indstilling fra Idrætsrådet.  
 
Præcisering i Stk.2.1.3, som dot 2: 

• Udvalget har ikke autoritet til at fordele lokaler eller udendørs anlæg i 
og ved Karlslundehallerne og Tune Idrætscenter. 

Når forretningsordenen er vedtaget og renskrevet, sendes den til orientering 
for KFU og GKs administration. 
 
Beslutning: 
Indstillingen blev godkendt 
 

4. Udpegning af medlem-

mer og formænd for ud-

valg  

 

a. Idrætspuljeudvalget 

 

b. Lokalefordelingsud-

valget 

 

 

c. Facilitetsgruppe for 

Grøn kontrakt 

Udpegningen sker i henhold til forretningsordenen, som vedtaget under pkt. 2. 
a) Jeanette Strøm, Jens Nørgaard og Hans Barlach er indstillet til idræts-

puljeudvalget. De pågældende er indkaldt til formøde den 29.9. med 
formanden og IFS. Som afslutning af formødet skal de blive enige om 
indstilling af en formand til beslutning under dette punkt. Herefter har 
IR udpeget et nyt idrætspuljeudvalg frem til nyvalg i 1. kvartal 2022. 

 
b) Jesper Svensson, Thomas Elsgaard og Rasmus Madsen har meldt sit 

kandidatur til Lokalefordelingsudvalget. IR besluttede den 10.9., at 
Ronni Nielsen er formand for Lokalefordelingsudvalget, og at han bliver 
siddende indtil andet, besluttes i samarbejde med Fritidsrådet. Der skal 
derfor udpeges yderligere to medlemmer af udvalget blandt de indstil-
lede kandidater. 
 

c) Formanden foreslår udpegning af en IR-facilitetsgruppe for brugerind-
dragelse fra primært facilitetsejerne ved den forestående forlængelse 
af den Grønne Kontrakt med 2x12 måneder. 
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IR-facilitetsgruppens formål er:  

• at indsamle forslag til forbedringer i den nuværende grønne vedligehol-
delse for bl.a. at opnå sparede timer ved effektiviseringer og samtidig 
fastholde og øge kontrollen af kvaliteten af de leverede ydelser fra 
PVGreve og underleverandører. 

• at argumentere politisk for at leverandørernes anvisninger for vedlige-
holdelse af idrætsanlæg og lignende skal følges af kommunen (T&M) i 
garantiperioden for at sikre den længst mulige levetid for anlæggene. 
Økonomien hertil skal til enhver tid være indeholdt i budgetterne. 

• Greve Idrætscenter, Karlslundehallerne og Tune Idrætscenter udpeger 
hver et medlem til gruppen. 

• Gruppen kan efter behov få assistance fra IFS. 

• Gruppen har mandat fra IR til at fastholde T&M på relevant indhold i 
Facilitetsstrategi for Greve Kommune 2019-2022  

 
Der henvises til drøftelserne på mødet den 10.9., og beslutningen om at finde 
frem til et foreningsgrundlag for et temamøde om behov for flere undergrupper 
på idrætsfaciliteter. Vi har i forvejen en gruppe for anlæg/drift/vedligeholdelse 
af kunstgræsbanerne. 
 
Beslutning:  
 
Ad a) 
Jeanette Strøm, Jens Nørgaard og Hans Barlach blev endeligt udpeget frem til 
nyvalg i 1. kvartal 2022. Jeanette Strøm blev godkendt som formand for idræts-
puljeudvalget. 
 
Ad b) 
Jesper Svensson og Thomas Elsgaard blev udpeget som medlemmer i Lokalefor-
delingsudvalget. 
 
AD c) 
Efter en kort drøftelse konstaterede Formanden, at der pt ikke var behov for at 
nedsætte en facilitetsgruppe for idrætsanlæg i forbindelse med udbuddet til-
den kommende grønne Kontrakt. Det klares indtil videre lokalt med repræsen-
tanter fra de 3 idrætscentre.  
 

5. Drøftelse af rollerne i 

idrætsrådet og udval-

gene ift. inhabilitet og 

interessevaretagelse. 

 

På IR møde d. 10.09.2020 kom emnet inhabilitet og interessevaretagelse til 
drøftelse, se referatet øverst side 4.  
 
Beslutning: 
Efter en kort debat, hvorunder formanden ikke på stedet erklærede sig enig i 
det omtalte juridiske notat, blev det besluttet, at notatet vedr. inhabilitet frem-
sendt fra Greve Kommune til puljebehandlingerne i 2020 - indtil andet beslut-
tes, er gældende på området. Notatet vedlægges referatet. 
 

6. Tilbageløbsmidler fra 

idrætspuljen 2020 

Af de tildelte idrætspuljemidler er følgende tilbageløbsmidler:  

• Boule Hedebo: kr. 11.817,56 

• Karlslunde IF: kr. 4.513 

• Greve Tennis: kr. 5.750 
 

I alt tilbageløbsmidler: kr. 22.080,56   
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Idræts- og Fritidssekretariatet er i dialog med to foreninger om deres brug af 
puljemidlerne. Den samlede bevillig for de to foreninger er 35.000 kr.   
 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. Det endelige beløb for tilbageløbsmidler beregnes af 
kommunens økonomiafdeling og meddeles puljeudvalgene på deres første 
møde. 
 

7. Årshjul for idrætsrådet 
2021 
 

IFS har udarbejdet et årshjul for idrætsrådet i 2021. Godkendelse af idrætsrå-
dets mødefrekvens og datoerne for møderne. Årshjul er vedlagt som bilag.  
Indstilling: til godkendelse 
 
Møderække: 

- 18. januar  
- 10. marts  
- 20. april 
- 26. maj  
- 16. september 
- 1. november  
- 9. december 

 
Alle møder afholdes som udgangspunkt kl.? Hvor tidligt på dagen kan mødet 
starte? 
 
Beslutning:  
Det blev besluttet at følgende møderække blev godkendt og med start fra 16:30 

• 19. januar  

• 3. marts  

• 20. april 

• 19. maj  

• 16. september 

• 1. november  

• 9. december 
 

8. Godkendelse af folke-
oplysende forening  
 

Greve Volley har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening. IR 
høres i den forbindelse. Foreningens dokumenter og administrationens indstil-
ling er vedlagt som bilag.  
 
Beslutning: 
Foreningen blev godkendt.  
 

9. Nyt fra administratio-
nen 
 

Administrationen orienterede om følgende punkter: 
a) Procedurer for ansøgning som folkeoplysende forening. 
b) Orientering om at vi er gået i gang med revidering af retningslinjer for 

lokaleudlån. 
c) Orientering om evaluering af sommerferieaktiviteter og ekstra sommer-

ferieaktiviteter. 
d) Orientering om proces med revidering af Greveordningen, drøftelse af 

involvering af Greveordningsgruppen. 
e) Orientering om Pris og lønindeks 2021, som er besluttet til -1,4%. 
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Meddelelser og orientering 

8. Kommende møder:  

Aktiviteter i 2020 Dato Kl. Afbud 

IFU`s Repræsentantskabsmøde, og 
eventuel ekstraordinært kort møde 
i IR forud for IFUs møde samt op-
læg ved Henrik Brandt, fra Idræt-
tens konsulenthus 

10. december i Greve 
Borgerhus 
 

Kl. 16.30  

IR/FR fælles års-/juleafslutning 10. december i GIC  
 

Kl. 19.00  

9. Eventuelt Intet. 

10. Godkendelse af  
referat 

Bliver udsendt til skriftlig godkendelse, så beslutningerne kan udføres.  

Mødet hævet kl. 20.35 


