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Referat til Fritidsrådsmødet den 14. oktober 2021 

Emne: Fritidsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 14. oktober 2021 Kl. 16:30 – 18:00 Greve Borgerhus (IFS mødelo-

kale 1. sal) 
Indkaldt: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie 

Stibold Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen 
Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid, Christine Lumby, IFS, Ca-
milla Krabbe Sørensen 

Deltagere: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie 
Stibold Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, 
Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid,  

Afbud fra: Leif Jørgensen, Camilla Krabbe Sørensen 
Referat til: allan_joergensen@mail.dk; lbj@post.tele.dk; lory@aof.dk; esol@greve.dk; smaerke-

lund@gmail.com; howppy@hotmail.com; jdj@greve.dk; tsd@greve.dk; jsh@fof.dk; 
thomasfrh@gmail.com camilla@ifs-greve.dk lro@greve.dk 

Sagsbehandler: Morten Wagner Reynhard 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: 

Godkendt 
Meddelelser og orientering 

2.  Orientering og beslutnings-
punkter fra formand 

Til drøftelse og beslutning: Ny model for lokaletilskud til rideklubber i 
Greve Kommune. Se venligst vedhæftet bilag fra Administrationen 
 
Beslutning: 
Fritidsrådet er uforstående overfor, at sagen ikke har været til be-
handling i styregruppen for Greveordningen efter Administrationen 
har behandlet sagen.  
 
Det blev derfor besluttet af sagen bliver sendt til behandling i styre-
gruppen for Greveordningen. 
 
Administrationen forklarede, at de imidlertid har haft en anden op-
fattelse af processen, herunder nødvendigheden af at sagen skulle til 
behandling i styregruppen for Greveordningen.  
 

3. Orientering og beslutnings-
punkter fra IFS. 

Orientering v. Morten 
1. Opfølgning på Greve Awards 
2. Status Åben skole 
3. Status Olsbæk Friluftsland 
4. Valg til fritidsrådet – proces og kommunikation samt fastsæt-

telse af dato for valget 
Beslutning:  

1. IFS udarbejder en sag til det nye byråd vedr. sagen.  
Generelt positive tilbagemeldinger om arrangementet 
2. Taget til efterretning 
3. Taget til efterretning 
4. selve valget til fritidsrådet bliver torsdag den 16. december 
2021. IFS står for kommunikationen og afvikling af valget.  
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4. Orientering og beslutnings-
punkter fra administrationen. 

Orientering v. Tabita 
1. Status på ”Aftale om driftstilskud til BUS samt aftaler om 

brugsret” 
2. Aftenskolerne – regnskab for undervisningstilskud 2020 og 

status på corona 2020 (notat til drøftelse) 
3. Status på Spejdernes Lejr 

 
Beslutning:  

1. Det blev noteret, at der har været en konstruktiv og positiv 
proces og der er gensidig tilfredshed med aftalerne for alle 
involveret parter. 

   

2. Lone Rytter oplyste, at der bør ske nogle tilføjelser og korrek-
tioner til materialet. Dette noterede Administrationen sig og 
ville korrigere efterfølgende. Det blev desuden besluttet at 
AOF og FOF drøfter sagen og fremsender en skrivelse til Fri-
tidsrådet, således det kan nå at indgå i sagsmaterialet til Kul-
tur- og Fritidsvalgets møde i november.  
 
Fritidsrådet har bemærket at der i sagen om aftenskolernes 
regnskab for 2020 er oplyst ret store forskelle i de modtagne 
beløb for de to aftenskoler AOF og FOF. For at behandle for-
eningerne mere lige, kunne man se på at fordele beløbene 
anderledes. Regnskabet for 2020 er imidlertid lukket, men 
der kunne ses på fordelingen af tilskud for foråret 2021. Her 
har aftenskolerne også har fået tilsagn om at kunne beholde 
hele rammebevillingen for 1. halvår 2021, selv om ikke hele 
bevillingen er benyttet til tilskud til lærerlønnen pga. aflyst 
undervisning i Corona-nedlukningsperioden.   
 

 
3. Generelt går Spejdernes Lejr efter planen trods logistiske ud-

fordringer med sammenfald af Opera Hedeland. Der er fokus 
på at hele foreningslivet i Greve Kommune bliver aktiveret i 
forbindelse med Spejdernes Lejr, hvilket kræver hurtigere og 
bedre kommunikation fra Sekretariatet i Spejdernes Lejr til 
foreningerne i Greve Kommune, som ønsker, at medvirke til 
det.   

 
5.  Kommende møder: Fritidsrådsmøder i 2021: 

• 2. november. Skal dette mødes afholdes eller aflyses? 
Beslutning: Dette møde bliver aflyst.  
 

• 9. december (Dette møde ønskede Fritidsrådet at rykke. Der 
skal derfor fastsættes en ny mødedato) 

Beslutning: Dette møde bliver rykket til den 7. december 2021.  
 
Alle møder starter kl. 16:30. Lokation følger forud for hvert møde. 
 

Aktiviteter i 2021 Dato Kl. Afbud 
Fritidsrådsmøde i november  
Fritidsrådsmøde i december  

jf. ovenstående 
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Jf. ovenstående 
9. Eventuelt - Jannie Stibold Holmgaard efterspurgt en større indsats for at 

finde lokaler til hold i aftenskole regi i Greve Kommune.  
10. Godkendelse af  

referat 
Godkendt 

Mødet hævet: 18:17 


