Referat
Emne:
Dato, tid og sted:

Idrætsrådsmøde
2. marts 2022

Indkaldt:

Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jesper Svensson, Hans Barlach, Camilla
Brasck Andersen, Anne Marie Lyduch, KFU, Charlotte Levin, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK,
Morten Wagner Reynhard, IFS og Christine Lumby, IFS
Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jesper Svensson, Hans Barlach, Camilla
Brasck Andersen, Charlotte Levin, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK og Christine Lumby, IFS
Morten Wagner Reynhard, IFS, Anne Marie Lyduch, KFU,
knudhoeyer@gamil.com pauli@tune-if.dk sek@karlslunde-if.dk Habar@outlook.dk
Jeverjever@gmail.com cban@fvst.dk amly@greve.dk chlp@greve.dk sla@greve.dk
tds@greve.dk esol@greve.dk morten@ifs-greve.dk

Deltagere:
Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

1.
2.

Kl. 18:00-18:30 Spisning
Kl. 18:30 Officiel dagsorden/Mødet
startede først kl. 18:50

Karlslunde Hallerne,
Lille Sal

Christine Lumby

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutningsreferat
Dagsorden er godkendt.

Oplæg om MTB i Hedeland v/
Hans-Henrik Jappe

Indstilling:
Drøftelse af projektet og rådets anbefaling til den videre proces i
Greve Kommune.
Beslutning:
Oplægget v/ Hans-Henrik blev gennemført.
Drøftelser af historikken omkring projektet og den politiske involvering. Det er forholdsvist nyt at Tune IF Cykelmotion er blevet en
del af MTB Hedeland for at få tilknyttet en forening i Greve Kommune, som tilgodeser MTB.
Generelt enighed i rådet om at projektet er en god idé.
Drøftelser af hvor det økonomiske tilskud skal komme fra.
Tune IF Cykelmotion har ansøgt om et partnerskab med Greve
Kommune til behandling i KFU d. 1. juni. IFS vejleder foreningen
herom.
Idrætsrådet bakker op om projektet og støtter en partnerskabsaftale med henvisning til at det styrker både de selvorganiserede
outdooraktiviteter og foreningsaktiviteter i Tune Engen. Formandskabet opfordrer derfor administrationen i Greve Kommune til at
indstille til bevilling af partnerskab.

3.

Høring vedr. udbetaling af medlemstilskud 2022

Indstilling:
Kulturministeren har som følge af Covid-19 udstedt en bekendtgørelse, hvormed Folkeoplysningsloven kan fraviges i forbindelse
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med udbetaling af medlemstilskud. Derfor har administrationen
udarbejdet to scenarier for udbetaling af medlemstilskud. Idrætsrådet bedes komme med en anbefaling, som forelægges Kulturog Fritidsudvalget.
Beslutning:
Et flertal i Idrætsrådet går ind for scenarie B, idet denne tilskudsmodel kommer flest medlemmer under 25 år til gode. Idrætsrådet
anbefaler derfor at Greve Kommune for sidste gang foretager en
korrektion for foreninger med tilbagegang i medlemstallet i forhold til 2019.

4.

Gensidig introduktion

Indstilling:
Rådets medlemmer præsenterer sig for hinanden. Fortæl lidt om
motivationen for medlemskab af rådet, ønsker til samarbejde internt i rådet og eventuelle mærkesager og interesseområder.
Beslutning:
Rådets medlemmer præsenterede sig og fortalte om deres motivation for medlemskab af rådet.
Fokusområder:
- Øget indsats for de mindre idrætsgrene
- Gode vilkår for idrætten generelt. Det skal være nemmere at være idrætsleder.
- Fastholdelse af børn og unge i idrætten
- Udsatte børn og unge
- Frivillighed
- Faciliteter – vedligeholdelse frem for nyanlæg.
Kort præsentation af administrationens rolle ved rådsmøderne.
Kort præsentation af Idræts- og Fritidssekretariatets arbejde og
rolle ift. idrætsrådet.

5.

Spørgsmål til IRs kommissorium
og forretningsorden.

Indstilling:
Forretningsorden til drøftelse og godkendelse.
Kommissorium til orientering. Hvis rådet ønsker ændringer i kommissoriet, kan det stille et ændringsforslag til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling og godkendelse.
Hvis kommissorium kan tages til efterretning og forretningsorden
godkendes, er der opstart af generelle drøftelser for udpegninger
til:
a) Lokalefordelingsudvalget
b) Idrætspuljeudvalget
c) Facilitetsudvalget
Beslutning:
Kommissorium:
- Fodnote på side 1 fjernes.
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-

Ændring af punkt 4.3 efter de gældende retningslinjer fra
byrådet.
Punkt 6 vedr. evaluering – nye datoer indsættes.
Drøftelse af punkt 5.2 om principielle beslutninger i rådet. Punktet bliver stående i sin nuværende ordlyd.

Formandskabet kommer med et samlet udkast til revidering af
kommissoriet til beslutning på næste møde.
Forretningsorden:
- Fodnote nederst side 1 slettes på nær sidste sætning.
- Stk. 2.2 skal revideres ift. 2.1
Formandskabet kommer med et samlet udkast til revidering af
forretningsordenen, som drøftes og besluttes på næste møde.
Udvalgene:
Lokalefordelingsudvalget:
Kandidater:
- Marianne Sørensen, Tune Svømning
- Thomas Elsgaard, Greve Trim
- Thomas Andersson, Greve Atletik
- Jesper Svensson, Greve Idrætsforening
Drøftelse af kandidaternes position i udvalget. Marianne Sørensen, Jesper Svensson og Thomas Elsgaard er valgt.
Idrætspuljeudvalget:
Rådet tager revidering af kriterier og retningslinjer for idrætspuljen til drøftelse på kommende møde med indbydelse af hele KFU.
Formandskabet fremlægger forslag til temadrøftelse, herunder
procedure for udvælgelse af kandidater. Udvalget nedsættes derefter.
Rådets medlemmer kan komme med input til formanden til revidering af kriterierne/retningslinjerne og procedure for at finde
medlemmer uden for rådet. Senest 10 dage før temamødets afholdelse, så formandskabet kan indarbejde forslagene i oplægget.
Facilitetsudvalget:
To Kandidater:
- Sussie Busk Hansen fra Greve Gymnastik og Trampolin
- Knud Høyer fra Greve Atletik/Idrætsrådet
Sussie Busk Hansen og Knud Høyer er valgt til udvalget.
Rådets medlemmer taler med egnede kandidater og kan komme
med anbefalinger til formandskabet for at finde det tredje medlem til udvalget. Det tredje medlem skal vælges på næste møde.
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6.

Revision af puljer

Proces for revision af puljemidler, herunder talent- og elitestøtte.
Der henvises til ref. af IRs møde den 10.9.2020, pkt. 2a. – Bilag
vedlagt.
Indstilling: Til drøftelse, herunder arbejdsgrundlag for idrætspuljeudvalget vedr. indstilling til revision.

7.

Beslutning:
Behandlet under punkt 5.
Udkast til mødeplan for IR i 2022 Ordinære rådsmøder:
• 7. april
• 25. august
• 13. oktober
• 8. december
Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget: 1. juni 2022
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.
Beslutning:
Møderække godkendt. Se møder og aktiviteter i 2022 nederst i referatet.

8.

Principbeslutning vedr. overførsel af uforbrugte midler på
idrætsområdet.

Indstilling: Formandskabet forelægger en model for overførsel af
uforbrugte midler til godkendelse i rådet.
Beslutning:
Knud Høyer er i dialog med direktør i Greve Kommune, Jakob
Thune.
Rådet ønsker at fastholde den nuværende proces for uforbrugte
midler og dialogen med foreningerne herom.

9.

10.

11.

IRs årshjul i forhold til møderne i
KFU, jf. udvalgets mødeplan for
2022. Udkast vedlagt.

Orientering om formål og arbejdsopgaver i Idræts- og Fritidssekretariatet, jf. PP-dias til IR
og IFSs opsamling af yderligere
punkter for perioden 20182021.
Orientering fra facilitetsgruppen
vedr. Grøn Kontrakt.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.

Meddelelser og orientering
Kort opmærksomhed på mail til Byrådet vedr. Grøn Kontrakt.
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Møder og Aktiviteter i 2022
IR-møde
Møde i IFUs repræsentantskab
Dialogmøde med KFU
IR-møde

Dato/Sted
7. april
Tune Hallerne
2. kvartal
1. juni
25. august

IR-møde

13. oktober

IR-møde

6. december

12.

Eventuelt

Mødet hævet kl. 21:45
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Kl.
Spisning: 17:30
Mødestart: 18:15
Spisning: 17:30
Mødestart: 18:15
Spisning: 17:30
Mødestart: 18:15
Møde og derefter
spisning
Jenners Seaside

Afbud

