
 

 

 

Idrætsrådet og Fritidsrådet  
Referat af fællesmødet mandag, den 29. august kl. 19:00 

 

 
Idrætsrådet – medlemmer 
Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 
Ole Nielsen, næstformand  
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 
Peter Roslev, formand for grevepuljen  
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 
Sven-Erik Hørmann 
Anne Marie Lyduch, KFU  
John T. Olsen, KFU (Afbud) 
Robert Kristiansen(Afbud) 
Finn Hansen (Afbud) 
Sven Edelmann  
Helen Kehler (Afbud) 
 
Fritidsrådet - medlemmer 
Søren Pirmo – Aktivhuset Olsbækken 
Ernst Selling Olsen – BUS 
Steen Mærkelund – BUS (Afbud) 
Thomas Husted – AOF (Afbud – Frank Christiansen) 
Tine Koop – FOF (Afbud) 
Dan Petersen – Greve Motionistforening  
Palle Steentoft – Handicaporganisationerne (Afbud) 
Per Lund Sørensen – KFU  
Brigitte Klintskov Jerkel – KFU  
 
Fra administrationen 
Jakob Thune  
Jannie Stibolt Holmgaard  
Jesper Svensson  
 
Idræts- og FritidsSekretariatet 
Morten Wagner Reynhard 

 

 

 

Greve Kommune 

 



1. Drøftelse af forslag til ny puljemodel og proces 

Materiale er vedhæftet.  

 

Morten Reynhard orienterede om oplægget fra formandskaberne til justering af 

puljeadministrationen. En justering med fokus på, at foreningerne ikke bør mærke det store til 

ændringen bortset fra fremrykning af deadline samt uforbrugte midler i en pulje kan overføres til 

en anden pulje eller partnerskaber.  

 

Efterfølgende en større debat om emnet, hvor specielt IR-medlemmer bød ind. Der var flere 

punkter, der var for stor uenighed om til at forslaget bliver ført videre i sin nuværende form, så på 

baggrund af de indkomne kommentarer vil formandskaberne udarbejde et nyt forslag til 

forelæggelse i de to råd, hver for sig. Efter denne form for høring/afstemning, må man se, om der 

er mere enighed end fortsat uenighed. Processen styres af formændene for FR og IR. 

 

Formændene undersøger sammen med administrationen om det kan lade sig gøre administrativt, 

at fremrykke deadlines for puljen uden at sagen skal i KFU og Byrådet. 

 

2. Budget 2017 – materiale og høring 

Link til høringsmaterialet er www.greve.dk/budget2017 og bliver offentliggjort den 18. august om 

aftenen. Deadline for høring er den 31. august. 

 

Knud Høyer (IR) og Søren Pirmo (FR) orienterede om, at der er fælles høringsindsigelser til følgende 

forslag i budgetoplægget: 

- Lønsumsreduktion i Center for Byråd og Borgerservice 

- Øget udlejning af GIC og Greve Svømmehal 

- Nedsat tilskud til voksenundervisning 

- Nedsættelse af sundhedsfremmepuljen 

 

Begge råd var derimod positive overfor at både dræning af ’hullet’ på GIC samt en ny svømmesal er 

med i budgetoplægget. 

 

Derudover opfordredes alle foreninger og brugerråd samt halbestyrelser med særinteresser til selv 

at indsende et høringssvar. 

 

3. Idræts- og FritidsSekretariatet v/ Morten Reynhard 

Herunder opgaveportefølje (kvartalsevalueringerne), som er vedhæftet til drøftelse. 

 

Morten Reynhard orienterede om sit foreløbige virke som sekretariatsleder for IFS. 

 

Knud Høyer og Søren Pirmo orienterede om, at den nye stilling i IFS pr. 1.1.2017 vil blive opslået 

eksternt, så alle kan søge den. Opslaget besluttes i IFUs bestyrelse, som også er ansættelsesudvalg. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

 

http://www.greve.dk/budget2017


4. Tilbagemelding på kriterier for godkendelse af folkeoplysende foreninger 

Oversigt over kriterier er vedhæftet. 

 

Jesper Svensson orienterede om de handlemuligheder Greve Kommune har i forhold til at 

godkende folkeoplysende foreninger efter gennemgang af Idrætsrådets spørgsmål til kommunens 

jurister. 

 

På ret få punkter i forhold til de oprindelige spørgsmål kan kommunen stille "egne" krav. 

Administrationen er opmærksom på en række af de problemstillinger, der er rejst, når foreninger 

søger godkendelse. 

 

 

5. Evt. 

Intet. 

 

6. Mødet hævet kl. 20.23 

 

Knud Høyer  Søren Pirmo 

Formand for idrætsrådet Formand for Fritidsrådet 


