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Referat  

Emne: Fritidsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 19. april 2021 Kl. 16:30 – 18:00 Digitalt møde 
Indkaldt: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, Lone Rytter, næstformand, Jannie Stibold 

Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Allan Jørgensen, Leif Jørgensen 
Jari Due Jessen, KFU, Kai Nielsen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid, Nicoline Alletorp, 
FrivilligCenter Greve, Christine Lumby, IFS 

Deltagere: Ernst Seiling Olsen, formand, Steen Mærkelund, næstformand, Jannie Stibold Holmgaard, 
Huda Al-Kazweni, Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne Dalsø, Kultur og Fritid, Nicoline Alletorp, 
FrivilligCenter Greve, Christine Lumby, IFS 

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

lund@gmail.com; howppy@hotmail.com; kai-nielsen@greve.dk; jdj@greve.dk; tsd@greve.dk; 
jsh@fof.dk; thomasfrh@gmail.com Christine Lumby <christine@ifs-greve.dk>; Kai Nielsen 
<kani@greve.dk> 

Sagsbehandler: Morten Wagner Reynhard 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsor-

denen 
Godkendt 

2. Klubproces 2021: 
Ny samarbejdsstruktur 
mellem klubber og for-
eninger v. Morten 

Der pågår i øjeblikket en administrativ proces vedr. ny samarbejdsstruktur mellem 
klubber, skoler og foreningslivet i Greve Kommune. I denne struktur skal der ligge 
anbefalinger til klubbernes systematiske samarbejde med det frivillige foreningsliv.  
 
Drøftelse af klubbernes systematiske samarbejde med det frivillige foreningsliv, 
herunder Idrætsrådets samlede anbefalinger/opmærksomhedspunkter til det vi-
dere arbejde i Center for Dagtilbud og Skoler.  
 
Se sagen fra SBU d. 11. februar 2021 her 
 
Beslutning:  
Orientering blev taget til efterretning. Der var opbakning til en samarbejdsmodel 
som mellem foreninger og klubber som vi kender det fra ”Åben-skoleportalen”. 
 

3. Projekt Borgernes Valg v. 
projektgruppedeltager 
/Nicoline 

Præsentation af projektet og status, herefter drøftelse 
 
Se sagen fra SSP d. 10. februar 2021 inklusive projektansøgningen her 
 
Beslutning:  
Orienteringen blev taget til efterretning. Fritidsrådet vil løbende følge projektets 
udvikling. FOF var interesseret i at deltage i projektet med deres forskellige kompe-
tencer og tilbud mv.  
 

Meddelelser og orientering 
4. 
 

Greve Awards 2021 
 

Orientering v. IFS om ny procedure for udvælgelse af prismodtagere og tidspunkt 
for afholdelse 
Se sagen fra KFU d. 17. marts 2021 her 
 
Orientering blev taget til efterretning. 

mailto:thomasfrh@gmail.com
https://dagsordener.greve.dk/vis?id=39e70809-ad67-4c62-a72e-634a72ee3c94&punktid=2c2346e3-a57f-4f30-86bc-4a63fc4db487
https://dagsordener.greve.dk/vis?id=7d97b94c-e22a-47b2-a060-fd96e910aea4&punktid=81a9fb99-fef6-4d3d-8198-c5cf3aaf8939
https://dagsordener.greve.dk/vis?id=082bc916-86cf-4a41-90bb-42bd7f5bbc22&punktid=aeaaba63-1269-4f1a-b792-4a502fc613dc
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5. Sundhedshuset  
 

Orientering v. Tabita om proces og brugerråd 
 
Orientering blev taget til efterretning. 

6. Kommende genåbning og 
genstart af foreningslivet 
 

Orientering v. Tabita  
 
Orientering blev taget til efterretning. 

7. 
 

Nyt fra grupper/udvalg 
- Taskforce-grup-

pen 
- Idræts- og fritids-

puljen 
- Lokalefordelings-

udvalg 

Orientering v. Morten om status på: 
 

- Taskforce-gruppens arbejde vedr. den kommunale Corona-støttepulje 
- Idræts- og fritidspuljen 
- Lokalefordelingsudvalg 

 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 

8.  Spejdernes Lejr 2022 Orientering v. Tabita  
 
Orientering blev taget til efterretning.  
 
Det blev bemærket at Greve Kommune var blevet valgt til søspejder-delen. Derud-
over arbejdes der på at virksomheder, foreninger og borgere i Greve Kommune får 
glæde af det store arrangement.  
 
Der var også taget kontakt til PPR i Greve Kommune for at belyse om der var bor-
gere på deres område som kunne have glæde af at være frivillige til arrangemen-
tet. 
 
Bus undersøger interessen blandt medlemsgruppen for deltagelse i arbejdet op til 
lejren. 

 
9.  Vedligeholdelsesrappor-

ter til BUS 
Orientering v. Steen om vedligeholdelsesrapporter til BUS, som godt fundament til 
genforhandling af driftstilskudsaftale (FR) 
 
Orientering blev taget til efterretning.  
Bus er meget glade for "Rambøll" rapporterne som danner en god baggrund for 
forhandlingerne om en ny Selvforvaltningsaftale (drifttilskud). BUS ser frem til de 
fortsatte forhandlinger. 
 
Der er problemer med udformningen af nye aftaler om de grunde som BUS råder 
over. Der er udformet som erhvervsaftaler og afspejler ikke virkeligheden på flere 
punkter. Administrationen løfter problemet inden Kultur- og Fritidsudvalgsmødet. 

10. Kommende møder: Fritidsrådsmøder i 2021: 
• 25. maj 
• 24. juni 
• 23. august 
• 15. december 

Alle møder starter kl. 16:30. Lokation følger forud for hvert møde.  
Bemærk: Alle de næste fritidsrådsmøder vil være fysiske møder afhængig af myn-
dighedernes retningslinjer mv.  

11. Aktiviteter i 2021 Dato Kl. Afbud 

                     Greve Awards 2021       Mandag den 6. septem-
ber 17:30-21:00  
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12. Eventuelt  
13. Godkendelse af  

referat 
Godkendt 

Mødet hævet kl. 18:05 


