FRITIDSRÅDSMØDE

Referat den 22.03.2022
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:
Dagsorden
1. Kommentarer til referat
fra sidste møde
2. Godkendelse af
dagsordenen
3. Orientering fra
administrationen

Fritidsrådsmøde
22.03.2022
Kl. 15.00-16.30
Greve Borgerhus, mødelokale 3
Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen
Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Leif Jørgensen,
Tina Nielsen, Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen,
Tabita Sonne-Dalsø, Lisbeth Rosenørn, Morten Wagner Reynhard, Anne
Marie Lyduch, Maria Witthøft
Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen
Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Leif Jørgensen, Tina Nielsen,
Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen,, Morten Wagner
Reynhard, Maria Witthøft
Anne Marie Lyduch, Tabita Sonne-Dalsø, Lisbeth Rosenørn og Huda AlKazweni
esol@greve.dk; lory@aof.dk; smaerkelund@gmail.com; jast@greve.dk;
howppy@hotmail.com; lbj@post.tele.dk; ellen-62@hotmail.com;
car_sor@outlook.com; sjogaard@nypost.dk; freddycdk@gmail.com;
tsd@greve.dk, lro@greve.dk, morten@ifs-greve.dk, amly@greve.dk,
mawi@greve.dk

Morten Wagner Reynhard
Beslutningsreferat

Ingen kommentar
Godkendt

Administrationen havde prioriteret et møde vedr. Villa Sitka og derfor
meldt afbud til mødet i fritidsrådet.
Fritidsrådet var ærgerlige og utilfredse over denne prioritering fra
administration eftersom Fritidsrådets møde har været fastlagt i lang tid.
Administrationen havde fremsendt en skriftlig orientering som står
anført under hvert punkt.
Præsentation af regnskab for folkeoplysningsrammen 2021
samt budget for 2022
Administrationen:
•

-

Må vente til næste gang

• Budgetprocessen i 2022
Administrationen:
Processen minder meget om processen i 2021, men er blevet justeret i
forhold til høringssvar:
- Direktionens budgetforslag blive sendt i høring den 10. august 2022
med frist for høringssvar den 24. august 2022. Høringssvarene vil
blive offentliggjort den 25. august 2022, så politikerne har 7 dage til
rådighed og mulighed for at læse dem i weekenden op til
budgetforhandlingerne.
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-

Høringsbreve fremadrettet sendes ud fra en central postkasse, hvor
samme postkasse modtager høringssvar retur og at offentliggørelsen
af høringssvarene ikke deles op i fagudvalg men derimod ligger som
ét samlet produkt opdelt og inddelt efter afsendere (skolebestyrelser,
MED, råd og nævn etc. Kultur- og Fritidsadministrationen har
fremsendt kontaktoplysninger på råd og udvalg på vooes område.

• Sommerferieaktiviteter 2022
Administrationen:
- Budgetramme som tidligere på 272.642 kr.
- Samme koncept som tidligere år, men nu åbnes der op for at
foreningerne kan ansøge via deres foreningsprofil på
www.aktivigreve.dk
- Igen fokus på at få flere foreninger ind, for at få mere bredde i typen
af aktiviteter. Her kan især fritidsforeningerne spille en større rolle.
• Nyt om Spejdernes Lejr
Administrationen:
- Første spadestik til etablering af el, vand og kloak er taget den 21.
marts. Første skidt til at få modnet områderne i Hedeland, så man i
fremtiden også kan have aktiviteter i Hedeland.
- Aktivitetsområder på Mosede Fort ud fra det lokale koncept
Fortdysten. Aktivitetsområdet i Greve Marina med
søspejeraktiviteter.
• AOF i nye lokaler:
Administrationen:
Fra efterårets sæsonstart i uge 32 vil AOFs hold i lokalerne i Greve
Videnscenter blive flytte til Greve Svømmehal. Deres hold i Greve Svømmehal
er flyttet til Greve Borgerhus. Det er i alt omkring 20 hold som rykkes rundt
for AOF. Men vi håber at Greve Svømmehal kan blive et godt alternativ til
Greve Videnscenter. En af konsekvenserne er, at FOF skal have flyttet/rykket
et af deres hold til egne lokaler eller andre kommunale lokaler. Men det
indgår som en del af puslespillet omkring lokalefordelingen som foregår lige
nu.
AOF havde følgende kommentar til ovenstående:
Det er med stor beklagelse at AOF har modtaget opsigelse af brug af lokale
til undervisning 30 timer ugl. på Greve Videncenter. Der er i den forbindelse
flyttet 22 AOF hold til svømmehallen og hold herfra til Greve Borgerhus.
Udfordring om kursisterne følger med. Det er 6. gang AOFs aktiviteter til
denne undervisning flyttes af kommunen. Det er ærgerligt at det er AOF der
skal flytte i blandt de mange brugere på Videncenteret. Det er en forringelse
af AOFs vilkår.
Fritidsrådet er opfordre generelt til at administrationen tager stort hensyn til
aftenskolernes behov og udfordringer i forhold til lokaler.
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4. Godkendelse af revideret
forretningsorden

På baggrund af sidste Fritidsrådsmøde blev det besluttet at
forretningsordenen skulle revideres, så den stemmer overens med
kommissoriet.
IFS har forestået arbejdet og rådet skal tage stilling til om den nye
forretningsorden kan godkendes.
Den reviderede forretningsorden er vedhæftet som bilag.
Beslutning:
Den reviderende forretningsorden blev godkendt med følgende tilføjelser og
ændringer:
Der var imidlertid to § 5 punkter i den udsendte reviderende
forretningsorden.
”§5 Dagsorden og referat” er fortsat §5
”§5 Fritidsrådets udvalg” bliver korrigeret til §6
Stk. 2.1: Lokalefordelingsudvalget
• Fritidsrådet udpeger 3 personer
Tilføjes ”og 3 personer fra Idrætsrådet”
Stk. 2.2: Fritidspuljeudvalget
• Fritidsrådet udpeger 3 personer. Dette bliver ændret til ”Fritidsrådet
udpeger 5 personer”
Stk. 2.3: Facilitetsudvalget
• 3 medlemmer udpeges af Fritidsrådet.
Tilføjes ”og 3 personer fra Idrætsrådet”

5. Priser til Greve Awards
2022

Gennemgang af indstillinger til priser ved Greve Awards 2022.
Der udvælges tre kandidater, heriblandt en vinder, til priserne:
Årets fritidsleder
Årets fritidsforening
Se den fulde oversigt med indstillinger i de vedhæftede bilag.

Beslutning:
Fritidsrådet valgte de nominerede og vinderne i hver katagori.
6. Nyt fra stående udvalg

•

Lokalefordelingsudvalget
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Herunder valg af sidste repræsentant: Carsten og
Huda har meldt deres kandidatur samt Merete Woll.
Merete Woll fra Greve Strands Bridgeklub blev valgt
ind i Lokalfordelingsudvalget. Derudover orienterede
Freddy Christiansen om Lokalfordelingsudvalgets
arbejde.
Facilitetsudvalget
Fritidspuljeudvalget
Meddelelser og orientering
Orientering om det forestående borgermøde.
Find information om borgermødet her
•
•

7. Villa Sitka
Kommende aktiviteter
Greve Awards
Greve Sommerfestival
Fritidsrådsmøde
8. Eventuelt

Dato
27. april
21. maj
24. maj

Kl.
17.45-20.30
11.00-17.00
15.00-16.30

Afbud

Lokaler og booking:
AOF skal beklage, at aftenskolernes mulighed for at booke lokale til enkelte
foredrag og små kurser er blevet fjernet for den kommende sæson, i
perioden helt frem til godkendelse af særarrangementer i april/maj. Det
bliver noget vanskeligere at få aftaler med undervisere på plads i
februar/marts måned, når lokalet først kan bookes 2 – 3 måneder senere.
Det er en forringelse af aftenskolernes vilkår.
Jannie Stibolt Holmgaard opfordrede til at administrationen er
opmærksomme på, at aftenskolerne har fortrinsret til borgerhuse i Greve
Kommune i forhold til booking.
Dette i forhold til at lokalerne i stigende grad også bookes af
idrætsforeninger til deres aktiviteter.

Mødet er hævet kl. 16:44

