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Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 6. februar 2023 Kl. 18:30-19:00 spisning 

Kl. 19:00 officiel dagsorden 
 

Tune Hallerne 
Tunehøj 7 
4030 Tune 
 

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

Deltagere: Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jesper Svensson, Hans Barlach, Marianne 
Sørensen, Anne Marie Lyduch, KFU, Charlotte Levin, KFU, Tenna Brodersen, GK, Morten 
Wagner Reynhard, IFS og Christine Lumby, IFS 

Afbud fra: Sussie Busk Hansen, Tabita Sonne-Dalsø, Camilla Brasck Andersen 
 

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  
tds@greve.dk esol@greve.dk morten@ifs-greve.dk formand@grevegymnastik.dk  
bonnesvej@youmail.dk  
 

Sagsbehandler: Christine Lumby 
 

Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
Godkendt 

2.  Godkendelse af møderække 

 

Mødet den 9. marts er godkendt til afhol-
delse i Karlslunde Hallerne. Senere i dagsor-
denen blev det besluttet at prioritere besøg 
i foreninger højere. Mødested fremkommer 
senere. 
 
Møderne afholdes fremadrettet uden spis-
ning med mødestart kl. 18:30.  
 

3. Gennemgang og drøftelse af processen for fordeling af 
idrætspuljen 2023, som blev besluttet i KFU den 
11.1.2023: 
 

1. Historikken for dette års fordeling – Barriere 
og udfordringer 
 

2. KFU-beslutning vedr. fordelingen af midlerne 
o Udvalget godkender fordelingen af idræts-

puljen med nogle justeringer, der medfø-
rer, at det samlede beløb til udmøntning 
fra idrætspuljen bliver 447.550 kr. Det hø-
jere beløb finansieres ved at nedjustere 
det samlede beløb til talent- og elite for-
holdsmæssigt. 

 
Knud gennemgik historikken for dette års 
fordeling.  
 
 
Knud og Pauli gennemgik deres forslag til en 
ny fordelingsmodel, hvor administrationen 
og IFS kommer med én samlet administrativ 
indstilling til puljeudvalget. Forslaget går på, 
at det er formanden og næstformanden, 
som fremadrettet udgør puljeudvalget, som 
rådgivere for administrationen, der beslut-
ter og indstiller til KFU. Formand og næst-
formand kan derfor ikke være inhabile.   
 
Drøftelse af kriterierne for genfordeling af 
tilbageløbsmidler fra Idrætspuljen. Der er 
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o Fordelingen af fritidspuljen godkendes. 
o Fordelingen af talent- og elitestøtte god-

kendes med reduktionen fra punkt 1.  
I alt fordeling af talent- og elitestøtte: 
1.056.346 kr. 

o KFU har besluttet, at kriterierne 
for uforbrugte midler justeres 
med at tilbageførte midler fra for-
eninger kan refordeles inden for 
samme budgetår.  

 
3. Fremtidig proces 

 

flere muligheder for, hvordan tilbageløbs-
midlerne kan genfordeles. Midlerne kan 
både indgå i puljen til træner-, leder-, lærer-
kurser i samme budgetår eller genfordeles i 
Idrætspuljen til allerede indkomne ansøg-
ninger i samme budgetår.  
 
Administrationen i K&F og IFS indkalder in-
teresserede medlemmer af IR til en dialog 
for den fremtidige proces, som skal godken-
des af KFU og Byrådet. Sagen behandles i IR, 
når parterne er parate hertil.  

4. Evaluering af Idrætsrådets virke 2022: 

1. Hvordan har du oplevet at være nyt 
medlem af IR? 

2. Hvad har du savnet for at kunne del-
tage bedre? 

3. Hvordan oplever du samtaleformen? 
4. Hvad vil du konkret foreslå af nye til-

tag fremadrettet? 

Dertil drøftelse af Idrætsrådets arbejde og mandat, 
herunder konkrete forslag til arbejdet for den samlede 
udvikling at idrætsområdet. Drøftelse af prioritering af 
indsatsområder for idrætsrådet.  

Idrætsrådet har til formål: 
• At rådgive og give udtalelse til det politiske niveau 
samt direktør- og chefniveau i Greve Kommune om 
alle for idrætten væsentlige forhold i kommunen. 
• At medvirke til at styrke den samlede indsats for 
idrætten i Greve Kommune inden for den vedtagne 
idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner. 
• At fungere som §35 stk. 2-udvalg i henhold til Folke-
oplysningsloven. 
• At udpege medlemmer til stående udvalg, som vare-
tager opgaver iht. til Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2. 
Udvalgenes opgaver er beskrevet nærmere i forret-
ningsordenen. 
• At deltage i udviklingen af, samt sikre helhedstænk-
ning og sammenhæng på hele idrætsområdet. 
 
Bilag: Årets gang i IR 2018-2021. Formanden spotter 
de vigtigste sager, som IR har besluttet/medvirket til 
på foreningernes vegne. 

 

Drøftelse af frivilligheden i Greve Kommune 
og de udfordringer foreningerne har i form 
af mangel på frivillige.  
 
Drøftelse af: 
• hvad DIF og specialforbundene samt 

DGI gør for at hjælpe deres foreninger 
til at øge frivilligheden på idrætsområ-
det.  

Det blev besluttet at afvente med konkrete 
initiativer til idrætsforeningerne i GK til 
DIF/DGI og specialforbundene er kommet 
med et bud på hvordan foreningerne kan 
arbejde for flere frivillige.  
• perspektiver på kampagner for frivillig-

hed.  
Forslag om oplysning til forældre for indsko-
lingsbørn. Konkrete frivilligopgaver i for-
eningerne skal beskrives.  
• barrierer der kan være for at der ikke er 

ressourcer til at øge frivillighed. Fx 
fondsansøgninger, administrative opga-
ver for bestyrelserne mm.  

Forslag om at møde foreningernes bestyrel-
ser for at spørge dem, hvad de allerede gør 
for at tiltrække frivillige, hvad de der ikke 
kan, har behov for hjælp til, og hvad de op-
lever af barriere.  
• generationskløften i foreningernes be-

styrelser, hvor ældre med fastlåste me-
ninger kan spænde ben for yngre frivil-
lige med nye forslag.  

 
Rådet besluttede, at det vil arbejde aktivt 
for at sætte spot på Frivilligheden i Greve 
Kommune – første gang i forbindelse med 
workshoppen den 7. marts. IFS kommer 
med et udkast til en procesplan og model 
for det kommende arbejde samt aktører i 
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en styregruppe fælles for Idrætsrådet og Fri-
tidsrådet.  
 
Der var fuld støtte til et forslag om en både 
bredere og mere detaljeret indflyvning til 
arbejdet i Idrætsrådet for nye medlemmer. 
 

5.  Drøftelse af proces for foreningsbesøg  

Hvad ønsker Idrætsrådet? 

1. udelukkende at deltage på KFU’s foreningsbe-
søg og derved møde foreningerne. 

2. at besøge idrætsforeningerne i forbindelse 
med kommende rådsmøder.  

3. at besøge idrætsforeningerne på særskilte mø-
der foruden rådsmøderne.  

IFS kan på baggrund af rådets beslutning udarbejde en 
onepager til foreningerne med beskrivelse af hvad 
Idrætsrådet og IFS kan understøtte dem med. Denne 
onepager sendes ud til de foreninger rådet besøger.  

Rådet støtter op om KFUs ønske om at så 
mange medlemmer fra IR og FR som muligt 
hver gang deltager på KFU’s foreningsbesøg, 
og samtidigt prioritere at afholde rådsmø-
derne ude i foreningerne.  
 
IFS kommer med et bud på hvilke forenin-
ger rådet kan besøge og hvornår, herunder 
hvordan foreningerne klædes på til besø-
gene.  

Meddelelser og orientering 
6. Orientering fra administrationen: 

 
• Politikprocessen – kommende politiske workshops om revision af Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik-

ken (KIF-politikken). 
 
Orienteringen givet.  
 
Håbet med workshopsene er, at få borgerne i tale og få dem til at give politikerne input til de 
fremadrettede handlinger for at realisere politikken.  
 
Idrætsrådet ønsker, at Byrådet inviteres til de tre workshops, så de kan høre hvad der rør sig på 
området.  
 

• Revision af Facilitetsstrategien 
 
Orientering givet vedr. facilitetsudvalgets arbejde med pleje- og vedligeholdelsesplanerne i Greve 
Kommune. Knud har holdt møder med Karlslunde hallerne, Tune Hallerne og GIC. Næste møde er 
med CTM om deres data i vedligeholdelsessystemerne for idrætsfaciliteter. DIF kommuneunder-
søgelse 2021 blev også nævnt, og det blev konkluderet, at det kommende møde med politiske 
repræsentanter fra partierne i Byrådet bør indeholde Greve Kommunes placering i alle para-
metre, som er medtaget i kommuneundersøgelsen.  

 
7.  Gennemgang af notat om foreningshenvendelser til IFS 

 
Bilag: Notat om foreningshenvendelser 
 
Notatet blev gennemgået. Knud fremhævede tre fokusområder  i notatet, som IFS havde gjort op-
mærksom på. De kan uden videre indgå i de workshops, som skal afholdes ifm. høring af KIF-politik-
ken 2023-2026. 
Det blev besluttet, at notatet skal sendes til orientering i hele KFU.  
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8.  Status fra rådets stående udvalg  
Repræsentanterne fra udvalgene giver en kort status 
 

• Facilitetsudvalget 
• Puljeudvalget, se referatet af pkt. 3. 
• Lokalefordelingsudvalget 

 
Orientering om en ny sag vedr. fordeling af lokaler. Greve Idrætsforening oplever ikke, at tildelingen 
af lokaler i GIC og på skolerne efter overgangen til toårige fordeling er blevet nemmere for de frivil-
lige ledere. Drøftelse af hvorfor foreningerne skal genbekræfte lokalebookingen i det mellemliggende 
år og omfanget af det administrative i selve bekræftelsen.  

 
Orientering fra repræsentanterne for lokalefordelingsudvalget vedr. processen for lokalefordelingen. 
Der er ikke sket ændringer i proceduren for lokalefordelingen de senere år og foregår derfor admini-
strativt og teknisk, som ved sidste lokalefordeling. Lokalefordelingsudvalget og administrationen går i 
dialog med Greve Idrætsforening vedr. proceduren for brugerne ved GIC. 

 
9. Opsamling på KFU’s besøg hos Sydkystens Karateklub med deltagelse fra Idrætsrådet 

 
• Hvad fik KFU medlemmerne og repræsentanterne fra Idrætsrådet (Pauli og Knud) ud af besø-

get? 
 
Orientering givet. Det var meget positivt at overvære foreningens beretning. 

 
10. Opsamling på KFU møde den 11. januar 2023 

• KaMiBe: Motorikprojekt 
Udvalget har anbefalet projektmodellen.  

• Budgetopfølgning 2022 og budget 2023 
• Budget Analyser 2024-2027 

 
Se de øvrige sager på dette Link til KFU referat  
 
Orientering givet. 

 
Gennemgang af budgetanalyser for 2024, hvor der er planlagt analyser af selvforvaltningsaftaler 
og samarbejdsaftalen med IFS.  
Se sagens fra ØU den 23. januar 2023 (punkt 7, bilag 3 Kommissorium – Administration):  Økono-
miudvalget - Biblioteket (greve.dk) 

 
11.  Dagsorden for KFU møde den 8. februar 2023 er udsendt. Kort gennemgang af sager, som IR skal in-

volvere sig i. 
 
Link til KFU dagsorden 
 
Orientering givet.  
 

12. Orientering om Danske Idrætsråd & Samvirker 
 
Bilag: Pressemeddelelse fra DIS 

https://dagsordener.greve.dk/vis?id=8583ec1e-340f-40ae-bcb5-5e6eb80a54bc
https://dagsordener.greve.dk/vis?id=00393471-d65b-4f4c-89c4-1c9227749377
https://dagsordener.greve.dk/vis?id=00393471-d65b-4f4c-89c4-1c9227749377
https://dagsordener.greve.dk/#request.kriterie.udvalgId%3D425869ca-7441-4d9d-b497-27bc7d5bbbc2
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Link til artikel fra DIS: Danske Idrætsråd & Samvirker: Kommunernes lokaletilskud til foreninger er 
skævt fordelt - idraetsmonitor.dk  
 
Orientering givet.  
Se materialet fra valg- og netværksmøde for Idrætsrådene i Region Sjælland.  
 

13.  Evt.  
 
Spørgsmål vedr. Be Sporty.  
Be Sporty er en privat virksomhed, som laver målrettede aktiviteter til børn inden for gymnastik, dans 
og fodbold. Be Sporty tilbyder pt holdet Funkykids for 2-3 år og 3-5 år på Mosedeskolen i Greve. Hol-
det er en danseskole og koster 995 kr. for en sæson.  
Læs mere om Be Sporty: Funkykidz Greve. Danmarks sjoveste danseskole for børn (besporty.dk) 
 

 

Mødet hævet kl. 21:30 

 

Møder og aktiviteter 2023 Dato & tidspunkt 

Møderne afholdes fremad-
rettet uden spisning med 
mødestart kl. 18:30.  
  

Sted Afbud 

IR møde Mandag 6. februar 2023 

Kl. 18:30  
 

Tune Hallerne  

IR møde Torsdag 9. marts 2023 

Kl. 18:30 

KFU holder møde den 15. 
marts 2023 

Karlslunde Hallerne  

IR møde 

IFU Repræsentantskabsmøde 

Tirsdag 11. april 2023 

Kl. 16:30 (IR møde) 

Kl. 17:30 (IFU rep. møde) 

Greve Borgerhus  

IR møde  

 

Onsdag 17. maj 2023 

Kl. 18:30  

KFU holder møde den 24. 
maj 2023 

  

Dialogmøde med KFU Onsdag 24. maj 2023 Greve Rådhus  

IR møde Mandag 21. august 2023 

Kl. 18:30  

KFU holder møde den 16. 
august 

  

https://idraetsmonitor.dk/debat/art9163662/Kommunernes-lokaletilskud-til-foreninger-er-sk%C3%A6vt-fordelt?utm_campaign=idraetsmonitor&utm_content=13-01-2023&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel
https://idraetsmonitor.dk/debat/art9163662/Kommunernes-lokaletilskud-til-foreninger-er-sk%C3%A6vt-fordelt?utm_campaign=idraetsmonitor&utm_content=13-01-2023&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel
https://www.besporty.dk/funkykidz/center/greve/856/
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Høringssvar til KFU/ØU + 1. 
budgetbehandling den 28. 
august 2023 

IR møde 

 

 Torsdag 5. oktober 

Kl. 18:30  

BY har besluttet budget 
2024 den 2. oktober 

KFU holder møde den 11. 
oktober 2023 

  

IR møde  

 

Torsdag 14. december 

Kl. 18:30  

  

 

Yderligere forventelige møder:  

• Workshops om den nye KIF-politik den 28. februar og 7. marts. (Invitationer sendes ud via admini-
strationen og IFS) 

• Fællesmøde med Fritidsrådet i forbindelse med repræsentantskabsmødet i IFU i april 2023. 
• Ekstra møde i ultimo august om budget 2024. 


