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Idrætsrådet 
 

Referat  

15.04.2015 på Greve Rådhus, lokale 6-7 

16.30 – 18.00 (formøde forud for fællesmødet med Fritidsrådet, jf. separat udsendt dagsorden) 

(Forplejning 18.00-18.30) 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 
Ole Nielsen, næstformand 
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 
Mette Bech Thomsen 
Peter Roslev, formand for grevepuljen 
Sven Edelmann 
Finn Hansen 
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 
Sven-Erik Hørmann 
Anne Marie Lyduch, KFU 
Jette Andersen, KFU 
Helen Kehler 
 
Ikke til stede: 
Sven Edelmann (afbud) 
Jette Andersen (afbud) 
Finn Hansen (afbud) 
Mette Bech Thomsen (afbud) 
Jakob Thune (afbud) 

 
Til stede fra administrationen: 
Morten Wagner Reynhard  
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1. Godkendelse af referat af mødet den 25.03. 2015 
Referatet er sendt ud den 07.04. 2015 
IRs beslutning den 15.04. 2015, punkt 1: 
Godkendt med bemærkningen i forhold til punkt 8: Ansøgning om godkendelse som 
folkeoplysende forening i Greve Kommune fra Dykkerklubben Nautic Divers. Idrætsrådet anbefaler 
at administrationen giver foreningen afslag på deres ansøgning som folkeoplysende forening. 
Idrætsrådet vurderer ikke at foreningen har tilstrækkeligt antal medlemmer bosat i Greve Kommune 
jf. folkeoplysningsloven.  

 
Idrætsrådet anbefaler generelt, at nye foreninger, som ønsker at blive godkendt som folkeoplysende 
forening i Greve Kommune, bør have minimum 80 % af deres medlemmer bosat i Greve 
Kommune.  

 
Derudover var der også tilføjelser omkring punkt 9. Meddelelser/gensidig orientering. 
Det var specielt omkring skolereformens indflydelse på idræts-og fritidsområdet og undersøgelsen 
fra SDU som viste at børn og unge i Greve Kommune umiddelbart dyrker mindre idræt og motion 
end landsgennemsnittet. Det blev besluttet, at der var ønske og behov for at igangsætte en proces 
med øget koordinering af interessenter på området bredt set. Der var behov for en 
interessentanalyse på området og et temamøde hvor alle interessenter deltog for at løfte denne 
opgave. Derudover var der enighed om, at idrætsforeningerne har en nøglerolle i at være med til at 
imødekomme denne udfordring generelt. Michael Stoltenberg og Peter Roslev ville udarbejde et 
notat til næste idrætsrådsmøde den. 27 maj.  

2. Godkendelse af dagsordenen 
IR´s beslutning den 15.04.2015, punkt 2: 
Godkendt  

3. Budget 2016 – 2019 
Den opdaterede bruttoliste til brug for budgetdrøftelserne i 2015 og administrationens kendskab til 
nye ønsker indgår som baggrund. Den opdaterede bruttolisten for 2015 lægges ved.  
Administrationen har tilføjet konkrete bevillinger fsva opførelse af Petanquecenter Danmark i   
Karlslunde IF-regi. Til Idrætsrådsmødet den. 29. april 2015 ønskes alle forslag til anlægsønsker 
fremlagt, således disse kan blive drøftet og derefter prioriteret til den samlede anlægsliste fra 
Idrætsrådet til budgetforhandlingerne 2016-2019.  
IR er indbudt til budgetdialogmøde med KFU den 05.05.2015. 
IR´s beslutning den 15.04.2015, punkt 3: 
Det blev drøftet hvilke anlægsønsker der var fremkommet til Idrætsrådet. Derudover blev det oplyst 
hvilke anlægsønsker hhv. GIC, TIF og KIF havde i forhold til det nye budget samt status på hvilke 
anlægsønsker Idrætsrådet havde sidste år mv. IR vil besluttede at tage ønskerne med i processen, og 
at budget 2016-2019, inkl. anlægsønsker skal være et fast punkt på dagsordenen fremadrettet til 
Idrætsrådets møder. Inden budgetdialogmødet vil IR’s formandsskab så vidt muligt udarbejde en 
prioriteret liste over anlægsønsker til det politiske niveau. IR anmoder administrationen om at 
fremsende alle anlægsønsker fra brugerråd og selvejende haller mv.  
 
 



Side 3 af 7 

 

 
4.  Styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune 

Administrationen giver en status for oplæg fra arbejdsgruppen til politisk beslutning i KFU den 5.5. 
og derefter i ØPU og Byrådet, jf. beslutningerne i IR den 25.3. 2015. 
Arbejdsgruppen nedlægges på gruppens afsluttende møde den 11.5. 2015, jf. beslutningen i IR den 
25.3. 2015. 
 
IR´s beslutning den 15.04.2015, punkt 4: 
Det bliver drøftet på FR- og IR fællesmødet senere på denne dag. 

5.  Referat af KFU-mødet den 07.04. 2015  

Sag nr. 1 Anlægsbevilling til nyt tag på Tunehallerne, Hal 2 – Lukket 

Sag nr. 2. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2016-2019  

Indstilling 

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, 
1.      at udvalget identificerer konkrete områder, der arbejdes videre med, med henblik på at udfyl-

de udvalgets prioriteringsrum 
2.      at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget 
3.      at udvalget drøfter Kan/Skal-kataloget med henblik på eventuel yderligere belysning. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

1. Byrådet godkendte på møde den 23. marts 2015 et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på 
budget 2016-2019. Kultur- og Fritidsudvalgets andel i 2016 udgør herefter 4,200 mio. kr. 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at 
udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum: 
- Muligheden for at flytte Klub Oasen ind på Strandskolen og sælge bygningen ønskes undersøgt 

·     Besparelsen på 142.262 kr. i tilskud i forbindelse med, at to rideklubber lukkede i 2014, indgår i 
prioriteringsrummet (jf. sag nr. 8 på udvalgets dagsorden den 3. marts 2015) 

·      Muligheden for, at et forventet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på idrætsfaciliteter til børn unge 
kan indgå i prioriteringsrummet, ønskes undersøgt 

·      Beregning af eventuel ny budgettildelingsmodel til klubberne. Samtidig ses på antal    med-
lemmer og forældrebetaling, herunder flere scenarier for forældrebetaling  

·      Ønske om fælles lokale til de politiske ungdomsforeninger.  
Endvidere ønsker udvalget som udgangspunkt at genoptage forslagene fra sidste års behandling af 
prioriteringsrummet, og administrationen udarbejder idékatalog til mødet den 5. maj 2015.   
2. Kultur- og Fritidsudvalget pegede på følgende forslag til anlægsprojekter til bruttoanlægskatalo-
get: 
·   Etablering af House of Performance ved Karlslundehallerne - et gymnastikhus, der kan benyttes 
af Grevinderne og andre 
·   Placeringen af Den Musiske Skole i Greve ønskes fremmet (indgår som budgetbemærkning til 
nuværende budget). 
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3.      Til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. maj 2015 ønskes kun vedlagt sider med relation 
til udvalgets område. 
 

Sag nr. 4. Anlægsbevilling til nyt gulv i Karlslundehallerne, Hal 2 
Indstilling 
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 
1.      at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,646 mio. kr. til nyt gulv i Karlslun-
dehallernes Hal 2 og forebyggende foranstaltninger. Finansieringen indgår i budgetopfølgning 1 
2.      at eventuel beslutning om dækning af udgifterne ved Karlslundehallernes motionscenter af-
venter resultatet af en eventuel erstatningssag. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.      Anbefales. Det bemærkes, at beløbet er ekskl. moms 

2.      Karlslundehallerne har modtaget 100.000 kr. i erstatning for skaderne i motionscentret. Kul-
tur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der derudover meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 
0,158 mio. kr. til dækning af udgifterne ved Karlslundehallernes motionscenter. Det bemærkes, at 
beløbet er ekskl. moms. Finansieringen indgår i budgetopfølgning 1. 

Sag nr. 5. Anlægsbevilling til rådgiver og forundersøgelser til petanquehal ved Karlslundehal-
lerne 

Indstilling 
Center for Teknik & Miljø indstiller, 
1.      at der meddeles anlægsbevilling på i alt 250.000 kr. til rådgiver og forundersøgelser, finan-
sieret af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten 
2.      at der udarbejdes udbudsmateriale og indhentes tilbud på ny petanquehal med klubfaciliteter. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

1. - 2. Anbefales 
3.    Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der også udarbejdes udbudsmateriale og indhentes til-
bud, som en særskilt option, på faciliteter til tennishallen. 
 
Sag nr. 7. Idræts- og fritidsvaner hos skolelever i Greve Kommune - den videre proces 
Indstilling 
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 
1.      at resultaterne af undersøgelsen tages til efterretning 
2.      at centret drøfter undersøgelsen med områdets interessenter med henblik på udmøntning i 
strategier, handleplaner og konkrete tiltag, som undersøgelsen understøtter  
3.      at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 11. august 2015 tager stilling til undersøgelsens 
videre anvendelse på idræts- og fritidsområdet på baggrund af input fra undersøgelsens interessen-
ter.  
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

1. Orienteringen blev taget til efterretning 
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2. - 3. Godkendt. 
 
Sag nr. 9. Afrapportering 2014 FrivilligCenter Greve 
Indstilling 
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 
1.      at orienteringen tages til efterretning 
2.      at uforbrugte midler på i alt 518.719 kr. overføres fra 2014 til 2015 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

1. Anbefales 
2. Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen. 

 
Sag nr. 11. Meddelelser fra administrationen 2015 
- Vision for folkeoplysningen og kommunernes rolle 
Kulturminister Marianne Jelved har sendt vedlagte brev af 3. marts 2015 om vision for folkeoplys-
ning og kommunernes rolle. Ministeren har lanceret ”En national vision for folkeoplysningen i 
Danmark”, og sendt dette link til visionen: http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-
og-hoejskoler/folkeoplysning/national-vision-for-folkeoplysningen/ 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Ikke til stede: Ingen. 

Meddelelsen blev taget til efterretning. 
  
Partnerskab mellem Tune Idrætsforening og Damagerskolen 
Administrationen orienterede om, at der er en ny partnerskabsaftale undervejs mellem Tune Idræts-
forening og Damagerskolen om et gymnastiktilbud. 

 
IR´s beslutning den 15.04.2015, punkt 5: 
Sag nr. 1: t.t.e 
Sag nr. 2: t.t.e. IR følger op på budget 2016 på hvert møde, jf. punkt 3 på dagsordenen 
Sag nr. 4: t.e.e 
Sag nr. 5: t.t.e 
Sag nr. 7: t.t.e Afventer fællesmøde med FR og efterfølgende proces og involvering i dette arbejde 
Sag nr. 9: t.t.e Afventer KFU og BY 
Sag nr. 11: IR opfordrer til at administrationen og politikerne deltager i denne konference   

6.    KFU´s dagsorden den 05.05. 2015, herunder Idrætsrådets beslutning om indstillinger til  
KFU i anledning af sagsfremstilling og/eller administrationens indstilling i de konkrete sager 
på idrættens område: 

 http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx 

Sagen fra Arbejdsgruppen (nr. 4 på dagsordenen) kommer på. Idræts- og fritidssekretariatets  
oprettelse som særskilt sag. 
 
Partnerskab med GSB kommer også på. 

 

http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/national-vision-for-folkeoplysningen/
http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/national-vision-for-folkeoplysningen/
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
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IR´s beslutning den 15.04.2015, punkt 6: 

T.t.e. 

7.  Meddelelser/gensidig orientering   

8. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.: 
 
a. Lokalefordelingsudvalget: Udvalget holder møde den 16.4. om særarrangementer.  
Der opstår problemer med skoler, som ikke overholder ansøgningsfrister for særarrangementer på 
egne skoler. Foreningerne oplever aflysninger af træning mv. med urimelig kort frist, og der stilles 
ikke erstatningslokaler til rådighed. Lokaleudvalget fik godkendt, at det indskærpes at Greve 
Kommunes arrangementer, såsom Miljømesser mv. kommer til behandling i Lokaleudvalget før 
endelig godkendelse af særarrangementet. Enkelte skoler har indsendt ansøgning om brug af lokaler 
til idrætsformål for sent. LFU tager stilling til særarrangementer på skolerne den 7.5.2015 
 
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget: Administrationen er pt. ved at indhente materiale fra 
foreningerne. Udvalget mødes den 11.5. Eliteeksperten bliver Morten Rothwitt, som er OL-chef i 
DIF. KFU har besluttet, at der skal udpeges en administrativ chef i kommunen med erfaring på 
idrætsområdet. Denne person er Centerchef for Byråd og Borgerservice, Jakob Thune. 
 
c. Bredde-idrætspuljeudvalget: Udvalget gennemgår ansøgningerne den 9.4. og holder 
fordelingsmøde med administrationen den 13.4.  
Det blev oplyst at der er behov for en skærpet grænse mellem de to puljer således at man ikke søger 
de to puljer med den samme ansøgning. 
Derudover er det også en udfordring med eliteidræt inden for handicap. Dette skal drøftes nærmere 
med DIF/DHIF  
IR besluttede på denne baggrund at anmode om at administrationen retter henvendelse til DIF/DHIF 
i forhold til denne problematik. 
  
d. Greve-puljeudvalget: Udvalget har holdt møde den 30.3. Der udestår noget opfølgning, som 
forventes klaret pr. mail. Alternativt er der nyt møde 14.4. 
Det skal drøftes hvordan partnerskaber skal behandles fremadrettet og selve kriterierne for puljerne. 
Formændene for Breddepuljen og Grevepuljen udarbejder et evalueringsnotat fremadrettet i 
samarbejde med administrationen. 
 
e: Facilitetsområdet: Administrationen vil løbende orientere IR om den ønskede dialog med Hede 
Danmark i forhold til plejeplaner på faciliteterne, nærmere bestemt skolerne mv., således at IR kan 
blive oplyst omkring vedligeholdelse planer, tilstandsreporter og tilsynsreporter på skoler og 
udendørsområder generelt. 
   

9.   Idrætsrådets mødeplan for 2015 

Det indstilles til overvejelse om der er sager af betydning til et møde allerede den 29.4. 2015. 

IR vedtog at aflyse mødet den 29.04. 
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Der er ikke mødepligt for IR’s medlemmer til budgetdialogmødet den 5.5. 

Kommende møder: 

Aflyst: Onsdag den 29. april i Greve Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Tirsdag den 5. maj, budgetdialogmøde med KFU, Rådhuset, mellem kl. 16.30 og 18.00 
Onsdag den 27. maj i Tune Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 19. august i Karlslunde-hallerne, 16.30-18.00, formøde før møde med FR 
Onsdag den 19. august i Karlslunde-hallerne, 19.00-21.00, fællesmøde med FR om budget 2016 
mv., forplejning 18.00-19.00 
Onsdag den 30. september på Rådhuset, 18.00-20.00, forplejning 17.45-18.00 
Onsdag den 28. oktober i Greve Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 18. november i Tune Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.45-18.30 
Onsdag den 9. december i Greve Golf Klub, kl. 17.30-19.30, forplejning efter mødet 
 
10.   Eventuelt:  
              
Mødet hævet kl. 18:00 
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