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Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 13. oktober 2022 Kl. 17:30-18:15 Spisning 

Kl. 18:15 Officiel dagsorden 
 

Karlslunde Hallerne 
Spisning i Caféen  
Mødet afholdes i møde-
lokale på 1. sal 
 

Indkaldt: Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jesper Svensson, Hans Barlach, Camilla 
Brasck Andersen, Sussie Busk Hansen, Marianne Sørensen, Anne Marie Lyduch, KFU, 
Charlotte Levin, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS og Christine 
Lumby, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jesper Svensson, Hans Barlach, Camilla 
Brasck Andersen, Sussie Busk Hansen, Marianne Sørensen, Anne Marie Lyduch, KFU, 
Charlotte Levin, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS 

Afbud fra:  
Referat til: knudhoeyer@gmail.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 formand@grevegymnastik.dk  
bonnesvej@youmail.dk 
 

Sagsbehandler: Morten Reynhard 
 

Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
Godkendt 

2.  Greve Kommunens budget 2023 

Opsamling på endeligt budget og drøftelser af de 
reelle konsekvenser grundet besparelse på idræts-
området.  

Der er besparelser på følgende områder: 

• Greve Awards  
• Borgerhusene  
• Idrætsfaciliteter herunder svømmehallen 
• Sommerferieaktiviteter  
• Tilskud til IFS i 2023 
• Folkeoplysningsrammen i 2023 

Link: Budget | Greve Kommune 

 

Beslutning: 
Tabita orienterede om budgettet. 
 

- Greve Awards: 
Idrætsrådet påpegede at når Greve Awards er blevet spa-
ret væk i budget 23, så skulle der nedsættes en styre-
gruppe for at udvikle og finansiere et nyt koncept for 
hædring af de bedste idræts- og fritidsudøvere samt træ-
nere og ledere. 
Sussie Busk Hansen, Anne Marie Lyduch og Knud Høyer 
meldte sig til at indgå i styregruppen. IFS vil stå for koor-
dineringen.  
 

- Borgerhuse: 
Tabita oplyste at der generelt var sket en besparelse på 
deres driftstilskud, som gør at borgerhusene skal øge de-
res indtægter. Dette bliver umiddelbart en vanskelig op-
gave påpegede Idrætsrådet.  
 

- Idrætsfaciliteter herunder svømmehallen: 
Det blev oplyst at der har været en god dialog med bru-
gerrådet i svømmehallen i forhold til at besparelserne 
rammer foreningerne samt brugerne mindst muligt.  
 

- Sommerferieaktiviteter: 
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Kultur- og fritidsudvalget vil blive præsenteret for en sag, 
hvor de bedes tage stilling til en forhøjelse af egenbeta-
ling til sommerferieaktiviteter. Dette skyldes at det nuvæ-
rende budget ikke vurderes til at være tilstrækkeligt.  
 
Idrætsrådet anbefaler, at der skal være fokus på de for-
eninger som ikke pr. automatik får mange tilmeldte til de-
res sommerferieaktiviteter. Det skal være lokalt forankret 
i en godkendt forening, og ikke arrangeret af specialfor-
bund under DIF mv.  
 

- Tilskud til IFS: 
Det blev oplyst at IFS ikke var blevet besparet og vil der-
for have det samme budget i 2023 som i 2022 – dog med 
en justering opad i form af en positiv PL-rate for 2023-
budgetterne.  
 

- Folkeoplysningsrammen i 2023: 
Administrationen vil gennemgå forventede regnskabstal 
for folkeoplysningsrammen i 2022 og de tilsvarende bud-
gettal for 2023 på Idrætsrådsmødet den 15. december 
2022.  
 
 

3.  Danske Idrætsråd og Samvirker  

Orientering om etablering af Danske Idrætsråd og 
Samvirker (DIS). 

Kort indflyvning om konstruktionen og formålet 
med den nye organisation, herefter drøftelse af 
Idrætsrådes engagement og involvering i projektet 
og beslutning om medlemskab. 

Knud Høyer orienterede om Danske Idrætsråd og Samvir-
ker (DIS). Dette blev taget til efterretning. 
 
Medlemskontingentet til Danske Idrætsråd og Samvirker 
bliver taget fra Idrætsrådets rammebeløb i Greve Kom-
mune. IFS anmoder DIS om at fremsende faktura til GK 
med de nødvendige oplysninger for at få fakturaen be-
talt. 

4.  Regional workshop for idrætsråd på Sjælland 

DIF arrangerer regionale workshops for idrætsrå-
dene i hele landet.  

Knud Høyer deltager i workshop for idrætsrådene i 
Slagelse søndag den 6. november kl. 9:30-13:00. 
Fokus på workshoppen bliver lokal og kommunal 
interessevaretagelse.  

Er der andre i idrætsrådet, som ønsker at deltage i 
workshoppen? 

Knud deltager. Jesper kan ikke deltage i mødet den 6. no-
vember men ønsker at deltage fremadrettet.  

Meddelelser og orientering 
5. Referat fra kvartalsmøde mellem IFU og Greve Kommune den 27. september 2022 

Opsamling på relevante emner fra mødet v/Morten Wagner Reynhard 

• Medarbejdersituationen i Kultur & Fritid og opgavevaretagelsen på tværs mellem administrationen og 
IFS 

• Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitikken 
• Proces for politisk godkendelse af hhv. samarbejdsaftalen og tilskudsaftalen mellem IFU og GK 
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• Revision/forlængelse af Facilitetsstrategien i samarbejde med FR. Behandles i Facilitetsudvalget (FACU) 
den 27.10. 

6. Status fra Idrætsrådets stående udvalg 

• Det fælles Facilitetsudvalg IR/FR (FACU): Udvalget har afholdt møde den 13. september 2022 med del-
tagelse af konsulent Peter Jul Lange fra Frederiksberg Kommune vedr. facilitetsstrategien, herunder 
arbejdet med vedligeholdelsesplaner. Referatet fra mødet er vedlagt denne dagsorden.  
Udvalget arbejder videre på organiseringen og prioriteringen af arbejdet med vedligeholdelsesplaner 
for faciliteterne i Greve Kommune, samt hvordan udvalget vil gå i dialog med de politiske partier og det 
administrative niveau i Greve Kommune vedr. facilitetsområdet.  
IFS understøtter facilitetsudvalget i revisionen/forlængelsen af Greve Kommunes facilitetsstrategi.   
Idrættens facilitetsudvalg udgør: Knud Høyer, Sussi Busk Hansen og Peter Toft 
 
Status på Grøn Kontrakt: Af mail pr. 27. september 2022 fremgår procesplanen for arbejdet frem mod 
endelig godkendelse af leverandør og driftsaftale. Greve Kommune har modtaget tre prækvalificerede 
tilbud. Byrådet godkender endelig leverandør i januar 2023 og driftsstarten forventes 1. juli 2023.  
 

• Idrætspuljeudvalget: Udvalget samles første gang i november for indstilling til fordeling af idrætspulje-
midler samt Talent- og elitestøtte.  
Idrætspuljeudvalget udgør: Ronni Nielsen, Brian Hemmingsen, Peter Roslev 
 

• Lokalefordelingsudvalget: Udfordringerne for foreningerne i forbindelse med vaccinationscenter i Hun-
digehallen er løst. 
Lokalefordelingsudvalget udgør: Jesper Svensson, Marianne Sørensen, Thomas Elsgaard 
 
Peter Roslev ønsker at få ført til referatet at det er kritisabelt at det er en idrætshal der skal benyttes 
når halkapacitet er en meget knap ressource.  
Tabita oplyste det var en politisk beslutning og ikke en administrativ beslutning.  

7. Nyt fra administrationen 
 
Status i Kultur & Fritid v/Tabita Sonne-Dalsø 
Foreningerne skal forvente selv at afholde deres stigende udgifter til el, varme mv. Der er et konkret forslag på 
at reducere lys på kunstgræsbanerne. Det er uklart hvordan dette skal implementeres konkret. 
 
Idrætsforeningerne som har selvforvaltningsaftaler bliver ramt af de øgede energipriser. Det anbefales at disse 
foreninger tager en dialog med Greve Kommune, herunder dokumentere de øgede energiomkostninger. 
 
 

8.  Evt.  
Intet. 

 

Møder og aktiviteter i 2022 Dato/sted Kl. Afbud 

IR-møde 15. december Møde og derefter spisning  
Jenners Seaside, Mosede Havn 

Mødet bliver IKKE på Jenners 
Seaside. Nyt mødested kommer 
fra Christine. 

Sussie Busk Hansen 

 

Mødet hævet kl. 20:40 


