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Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 9. marts 2023 Kl. 17:45-18:30 spisning 

Kl. 18:30-19:00 oplæg fra GSB 
Kl. 19:00 officiel dagsorden 
 

Greve Idrætscenter 
Lillevangsvej 88 
2670 Greve 
 
Caféen og mødelokale 
på 2. sal 
 

Indkaldt: Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Sussie Busk Hansen, Hans Barlach, Marianne 
Sørensen, Charlotte Levin, KFU, Morten Wagner Reynhard, IFS og Christine Lumby, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Sussie Busk Hansen, Hans Barlach, Marianne 
Sørensen, Charlotte Levin, KFU, Morten Wagner Reynhard, IFS og Christine Lumby, IFS 

Afbud fra: Tabita Sonne-Dalsø, GK, Tenna Brodersen, GK, Anne Marie Lyduch, KFU, Jesper Svensson, 
Camilla Brasch 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 sla@greve.dk 
tds@greve.dk esol@greve.dk morten@ifs-greve.dk formand@grevegymnastik.dk  
bonnesvej@youmail.dk camillabrasch@gmail.com 
 

Sagsbehandler: Christine Lumby 
 

Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
 
Godkendt 

2.  Drøftelse af mødestruktur inkl. spisning ved 
fremtidige møder og invitation af forening til 
en snak før hvert møde.  

Der vil være spisning den 11.4 mellem rådsmø-
derne og IFUs repræsentantskabsmøde.  

 

 
Rådet ønsker mulighed for fælles spisning kl. 17:45 
før alle møder.  
Foreningsoplæg kl. 18:30. 
Officiel dagsorden kl. 19:00.  
 
Lokation og forplejning koordineres fra gang til gang 
af rådets sekretær.  
 

3. Drøftelse af udkast til kommende Kultur-, 
Idræts- og Fritidspolitik.  
Politikken beskriver, hvad Kultur- og Fritidsud-
valget ønsker at sætte fokus på i perioden 
2023 – 2026. 

Rådet har som høringspart mulighed for at 
kvalificere og bidrage ved politiske workshops 
den 28.2. (forenings- og fritidsliv) og 7.3 (frivil-
lighed) samt via høringssvar frem til d. 17. 
marts 2023.  
 
Bilag: Udkast til politikken og følgebrev 
 

 
Generel opsamling og indflyvning om høringspro-
cessen blev foretaget af formanden.  
 
Drøftelse af indsatsområderne i KIF-politikken, her-
under økonomien for at realisere handlingerne.  
Rådet ønsker at administrationen prissætter hand-
lingerne for at kunne realisere dem.  
 
Foreningerne og de frivillige efterspørger generelt 
mere oplysning og vidensdeling på kultur-, idræts- 
og fritidsområdet.  
 
Drøftelserne af indholdet i den nuværende og den 
nye politik.  
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Den generelle retning i politikken er rådet enige i, 
men rådet savner den økonomiske opbakning til at 
arbejde med målsætningerne.  
 
Drøftelse af hvordan FrivilligCenter Greve og IFS bli-
ver mere synlige og hvad de kan hjælpe bor-
gerne/foreningerne med.  
 
Udfordringen med politikken er, at der ikke er en 
eneste handling beskrevet. Rådet ønsker, at admini-
strationen sætter konkrete handlinger på udfordrin-
gerne, som er beskrevet i politikken. Desuden sav-
ner rådet konkrete målsætninger koblet til visionen 
i politikken.  
 
Rådet opfordrer administrationen til at de udarbej-
der et handlingskatalog på baggrund af de politiske 
workshops og de politiske pejlemærker.  
 
Der er en oplevelse af at foreningerne og de frivil-
lige skal løse diverse opgaver for kommunen, men 
uden at foreningernes ønsker bliver hørt og imøde-
kommet administrativt og politisk.  
 
Formanden præsenterede høringssvaret fra 2019 
for rådet. Formandskabet går i dialog med IFS om 
udarbejdelsen af høringssvaret til kommende KIF 
politik, som sendes til rådets medlemmer til god-
kendelse før svarfristen den 17. marts 2023. 
 
Rådet oplever generelt mangel på samarbejde mel-
lem forvaltningerne i Greve Kommune på spørgsmål 
som vedførere flere fagområder.  
 
 

Meddelelser og orientering 
4. Orientering fra administrationen 

 
Sekretæren udleverede administrationens skriftlige orientering, da administrationen var fraværende 
ved mødet.  
 
• Nye rammer for sommerferieaktiviteter 

 
Rådet ønsker at alle foreninger kan distribuere deres aktiviteter via AULA uanset om forenin-
gerne får tilskud eller ej.  
 

• Intro til budgetanalyser 
• Benyttelse af Borgerhusene 
• Reduktion i vedligehold på bygninger som følge af besparelser 

 
Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
 

 



3 
 

5.  Status fra rådets stående udvalg  
Repræsentanterne fra udvalgene giver en kort status. 
 

• Facilitetsudvalget. Orientering om valg af ny entreprenør på den Grønne Kontrakt fra 1.7. 
2023 – 30.6. 2027. Det fælles facilitetsudvalg forventer at blive indkaldt til et orienterende 
møde med CTM om implementering af kontrakten i forhold til brugere. 
 

• Puljeudvalget: Orientering om møde mellem formandskabet og administrationen vedr. kom-
mende puljeproces.  
 
Formandskabet gav en orientering om den igangværende proces for revisionen af puljen.  
Formandskabet arbejder for at puljestrukturen fremrykkes, så foreningerne ansøger tidligere 
på året. Formandskabet ønsker at ændre puljestrukturen, så tilbageløbsmidler kan genforde-
les i indeværende år via fordeling på KFU-møde i november. Formandskabet anbefaler at det 
er dem, som udgør puleudvalget fremadrettet. Puljeudvalget skal fremover virke som et hø-
ringsorgan til administrationens indstilling til fordeling af midlerne til KFU.  
 

• Lokalefordelingsudvalget: status på beslutningen under pkt. 8 (6.2.) om lokalefordeling for 
brugerne i GIC.  
 
Drøftelse af frivilliges udfordringer med ansøgning om lokaler til særarrangementer og til 
genansøgning af lokaler. 

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

 
6. Orientering om indkomne ansøgninger og proces for vurdering af partnerskaber og tilskud til handi-

capaktiviteter.  

Handicappuljen skal uddeles, og IR og FR kan møde med en repræsentant til vurderingsmødet med 
administrationen inden administrationen indstillinger vurderingen til KFU på udvalgets møde i maj. 
Formandskabet har besluttet, at formanden deltager som repræsentant for IR ved vurderingsmødet. 

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

 
7. Opsamling på KFU møde den 8. februar 2023 

 
Link til KFU referat  
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

8.  Dagsorden for KFU møde den 15. marts 2023. Kort gennemgang af sager, som IR skal involvere sig i. 
 
Link til KFU dagsorden 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. Ingen yderligere drøftelser blev foretaget.  
 
 
 

https://dagsordener.greve.dk/vis?id=8583ec1e-340f-40ae-bcb5-5e6eb80a54bc
https://dagsordener.greve.dk/#request.kriterie.udvalgId%3D425869ca-7441-4d9d-b497-27bc7d5bbbc2
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9. Orientering om Danske Idrætsråd & Samvirker og DIF netværksmøde 
 
Bilag: 

• DIS pressemeddelelse 
• Mødemateriale fra DIF regionsrådsmøde den 1. februar 2023. 

 
Formanden gav en orientering om modellen for idrætsklasser i Slagelse Kommune. Drøftelse af histo-
rikken omkring realiseringen af idrætsklasser i Greve Kommune. IFS kontakter Slagelse Kommune 
med henblik på at få yderligere viden om kommunens model for idrætsklasser. IFS arbejder videre 
med en proces for drøftelserne af mulighederne i Greve Kommune. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
 

10. Evt. 
 
Forslag om nyt fast dagsordenspunkt: Nyt fra IFS 

• Workshops om Frivillighed 
• Dialog med foreninger om foreningsbesøg – Greve Floorball den 17. maj 

 
Rådet tog ovenstående til efterretning.  
 

 

Mødet hævet kl. 20:50  

 

Møder og aktiviteter 2023 Dato & tidspunkt 

 

Sted Afbud 

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 

Spisning kl. 17:45 

Foreningsoplæg kl. 18:30 

Officiel dagsorden kl. 19:00 

KFU holder møde den 24. 
maj 2023 

  

Dialogmøde med KFU Onsdag 24. maj 2023 Greve Rådhus 
 

 

IR møde Mandag 21. august 2023 

Spisning kl. 17:45 

Foreningsoplæg kl. 18:30 

Officiel dagsorden kl. 19:00 
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KFU holder møde den 16. 
august 

Høringssvar til KFU/ØU + 1. 
budgetbehandling den 28. 
august 2023 

IR møde 

 

 Torsdag 5. oktober 

Spisning kl. 17:45 

Foreningsoplæg kl. 18:30 

Officiel dagsorden kl. 19:00 

BY har besluttet budget 
2024 den 2. oktober 

KFU holder møde den 11. 
oktober 2023 

  

IR møde  

 

Torsdag 14. december 

Spisning kl. 17:45 

Foreningsoplæg kl. 18:30 

Officiel dagsorden kl. 19:00 

  

 

Yderligere forventelige møder:  

• Ekstra møde i ultimo august om budget 2024. 


