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Idrætsrådet
Referat
28.10.2015 i Greve Idræts Center
18-30 - 20.30
(Forplejning 17.45 - 18.30.)

Medlemmer:
Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget
Ole Nielsen, næstformand
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget
Robert Kristiansen
Peter Roslev, formand for grevepuljen
Sven Edelmann
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget
Sven-Erik Hørmann
Helen Kehler
Anne Marie Lyduch, KFU
Jette Andersen, KFU

Ikke til stede:
Finn Hansen (afbud)

Til stede fra administrationen:
Jakob Thune
Morten Wagner Reynhard
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1. Godkendelse af referat af IR-mødet den 30.09.2015
Referatet er sendt ud den 07.10.2015.
IRs beslutning den 28.10.2015, punkt 1:
Referatet blev godkendt med en enkelt indsigelse til punkt 6. fra Jørgen Nielsen omkring
Greve Fodbold klubhus: ”Vi skal også gøre indsigelser mod, at de 3,5 millioner der i tidligere
budgetter var afsat til renovering af fodboldhuset, er taget af. Der var en god grund til at disse
midler blev afsat, da fodboldhuset er ved at falde sammen”.
Formanden præciserede, at indtil andet besluttes, er det GICs brugerråd, der har retten til at fremføre
indsigelserne.
2. Godkendelse af dagsordenen

IR´s beslutning den 28.10.2015, punkt 2:
Godkendt med to sager fra formanden til meddelelser under pkt.7.
3. Etablering af et idræts- og fritidssekretariat (IFS)
Formandskaberne for IR og FR har holdt møde med Jakob Thune den 05.10.2015 om opstart
af etablering af IFS i Borgerhuset. Der er aftalt nyt møde den 26.10.2015. Formandskabet
orienterer mundtligt om drøftelserne på de to møder.
IR´s beslutning den 28.10.2015, punkt 3:
Formanden for IR havde fremsendt udkast til vedtægter opgaver mv. til foreningen bag
Idræts- og Fritidssekretariatet. Dette blev drøftet, og der var følgende konklusioner/bemærkninger:
• Der var enighed i IR om, at administrationen i Staben for Idræt og Fritid så hurtigt som
muligt skal placeres i samme eksterne lejemål, som IFS. Dette skyldes, dels et behov for
en høj grad af vidensdeling mellem IFS og administrationen, dels en forventet synergieffekt i tværgående arbejdsopgaver mellem IFS og Staben for Idræt og Fritid i dagligdagen. En fællesplacering kan også betyde, at IFS vil være mindre sårbar over for sygdom
eller andet fravær hos den ene medarbejder i sekretariatet i år 1 (2016). Administrationen
kunne således modtage henvendelser fra foreninger mv, således at de ikke blev mødt af
en lukket dør eller telefonsvarer, når de henvendte sig til IFS.
• Det blev foreslået, som en hurtig overgangsmodel, at en medarbejder fra administrationen allerede i år 1 blev placeret sammen med medarbejderen i Idræts- og fritidssekretariatet. Resten af administrationen kunne flytte over, når lokalesituationen var på plads.
• Forskellige modeller i forhold til medarbejderens ansættelsesforhold blev drøftet. F.eks.
udlånsmodellen eller hvis IFS bestyrelse vælger at ansætte en medarbejder eksternt. I
denne sammenhæng blev det også nævnt, at ligegyldigt hvilken model der vælges, vil
der være et behov for en koordinering og vidensdeling mellem administrationen og IFS.
• Der blev stillet spørgsmål om hvilke konkrete opgaver, der følger med en medarbejder
fra administrationen og de nye opgaver, som medarbejderen skal varetage iflg. forslaget
til aftale mellem IFS og GK. Der blev udtrykt bekymring for, at medarbejderen ikke
havde tilstrækkelig med ressourcer til at varetage foreningernes interesse og behov, i
forhold de opgaver som følger med fra administrativ side.
• Det står anført i aftalen for IFS, at medarbejderen skal beskæftige sig med foreningsrettede opgaver i ¾ delen af tiden. Disse opgaver er helt op til bestyrelsen for IFS at udvælge og prioritere.
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Vedtægterne for Idræts- og Fritidsunionen i Greve (IFU-Greve) blev godkendt med rettelser
til § 5.9 og 5.10, så der ikke var tvivl om, at der i ingen tilfælde kan stemmes med fuldmagt.
I 5.9 slettes ordet tilstedeværende. I 5.3. ændres ordet formandskabet af til formand/næstformand for.I 7.1. slettes ordet med.
Det blev præciseret, at repræsentantskabet for IFU-Greve på det konstituerende repræsentantskabsmøde i december 2015 skal godkende de overordnede rammer i form af aftalen
mellem GK og IFU-Greve og beslutte dato for repræsentantskabsmødet i 1. kvartal 2016.
Med henvisning til 3.2 blev det understreget, at godkendte folkeoplysende idræts- og fritidsforeninger, som hidtil på egen hånd, kan tage direkte kontakt til Greve Kommune i forhold
til sager mv. Således er de ikke er tvunget til at benytte sig af IFS’s medvirken, såfremt de
ikke ønsker det.
Derudover var der en drøftelse af § 2.1. omkring folkeoplysende foreninger i Greve Kommune automatisk var medlemmer i IFU-Greve. Formanden forklarede, at en forening skal
have medlemmer, så IFS kan vide, hvem der har krav på rådgivning og omfanget heraf. Der
skal ikke bruges sekretariatstid til at holde styr på medlemskredsen. Fokus skal være på at
yde støtte til foreninger som er omfattet af § 2.1. og generelt udvikle idræts- og fritidsområdet i Greve Kommune.
Som det fremgik af aftalen med GK, skal modparten være en forening med eget cvr. nr.,
som får støtte fra GK. IFS vil således være en selvstændig juridisk enhed, som modtager et
driftstilskud fra Greve Kommune, og herfor udfører en række aftalte opgaver for kommunen.
Derudover blev det aftalt, at Fritidsrådets formandskab skulle modtage Idrætsrådets bemærkninger og ændringer, således at de kunne nå at drøfte det på deres møde, hvilket vil gøre det muligt at få sendt sagen til endelig politisk behandling. Dette var vigtigt i forhold til
tidsplanen med, at IFS skal starte op i januar 2016. Formandskabet for Idrætsrådet sørger for
at videresende materialet til Fritidsrådets formandskab og administrationen.
4. Skolereformens indflydelse på idræts- og fritidsområdet
Som aftalt på IR-mødet den 30.09. 2015 lægges notat fra Michael Stoltenberg og Peter
Roslev om skolereform/idræt ved.
IR´s beslutning den 28.10.2015, punkt 4:
Michael Stoltenberg og Peter Roslev orienterede omkring deres udsendte materiale.
Hovedpunkterne var, at skolereformen ikke kunne betragtes som et projekt. Det stemte ikke
overens med virkeligheden. Konkret gav etårige støtteprojekter ikke i tilstrækkelig grad effekt i forhold til det antal børn som deltog i projekterne, hvis man overordnet sammenligner
med det samlede antal elever i Greve Kommune. Derudover blev det nævnt, at der var udfordringer med skoleplaner, transport af elever og lærer til aktiviteterne samt tidspunkterne
på, hvornår aktiviteterne passede ind i en skolekontakt og i en frivillig idrætsforening. Derudover var det også tydeligt, at skolelederne prioriterede andre opgaver end samarbejde med
foreningslivet. Der var enighed om, at der var et stort behov for, at der startes en koordineret

Side 4 af 7

kommunal fællesindsats på dette område, hvis kommende partnerskabsaftaler mellem skoler
og idrætsforeninger skulle lykkes. Derudover blev det påpeget, at det var nødvendigt at
idrætten nu i samarbejde med bl.a. skoleforvaltningen kom med et forslag til skabelse af et
samlet beslutningsforslag til det politiske niveau. I realiteten havde det fra skoleårets start
været en kommunal opgave i samarbejde med skolelederne, men derfra havde man hidtil
kun mødt passivitet. Det blev også nævnt, at den viden som de tidligere projekter på området
har tilvejebragt giver gode erfaringer, som med fordel kan tænkes med i løsningen fra kommunal side.
Derudover blev det pointeret, at finansieringen til partnerskaberne alene var blevet til på
baggrund af, at KFU havde afsat en pulje til formålet. Erfaringerne fra projekterne havde
vist, at skolerne/skoleadministrationen ikke havde prioriteret at afsætte midler til dette område i folkeskolereformen.
Idrætsrådet besluttede på den baggrund at anmode om, at der kommer en sag op til behandling i KFU den 24. november, således at partnerskabsarbejdet kan blive mere formaliseret,
og udfordringen er, at det løses fra kommunal side på tværs af involverede forvaltninger.
Det foreslås af IR, at der nedsættes en arbejdsgruppe/task force til opgaven med deltagelse
fra skoleadministration og skoleledere samt idrætsforeninger og trænere, som allerede har
erfaringer og succes med lignende aktiviteter. De har en masse erfaringer som de kan bidrage med i denne sammenhæng. Derudover blev det påpeget, at skolerne ikke er vidende om,
hvad idrætsforeningerne kan tilbyde eleverne. Derfor var det væsentlig, at idrætsforeningerne også er repræsenteret i en arbejdsgruppe.

5. Referat af KFU-mødet den 06.10.2015
Sag nr. 1. Temamøde med Idrætsrådet og Fritidsrådet om idræts- og fritidsvaneundersøgelsen
Resume
Efter fuldført undersøgelse af idræts- og fritidsvaner hos børn, unge og voksne borgere i Greve
Kommune, holdes et temamøde med Idrætsrådet og Fritidsrådet om undersøgelsens pointer og perspektiver. Det sker med henblik på at identificere fremadrettede fokusområder, herunder i kommende handleplaner til Idræts- og Fritidspolitikken. Den færdige rapport er vedlagt som bilag.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. oktober 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Temamødet blev holdt.
Sag nr. 4. Evaluering af partnerskabsaftalen mellem Sydkystens Karate Klub og Greve Kommune
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1.
at evaluering af partnerskabsaftalen tages til efterretning
2.
at administrationen tager dialog med Sydkystens Karate Klub med henblik på fornyelse af
partnerskabsaftalen for en ny 1-årig periode med 50.000 kr., og sagen genoptages på udvalgets møde den 3. november 2015.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. oktober 2015:
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Ikke til stede: Ingen.
1.
Evalueringen blev taget til efterretning
2.
Godkendt med den ændring at tilskudsbeløbet ved eventuel fornyelse af partnerskabsaftalen vil
blive nedsat til 25.000 kr., da klubben allerede er tildelt 25.000 kr. fra Breddeidrætspuljen.
Sag nr. 6. Ejendomsstrategi - Godkendelse af forslag til proces for optimering af ejendomsporteføljen
Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at forslag til proces for optimering af ejendomsporteføljen godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. oktober 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.
Sag nr. 7. Godkendelse af Planstrategi 2015 - Greve Kommune i Fremtiden
Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,
1.
at Planstrategi 2015 godkendes med de ændringer, der fremgår af Hvidbogens afsnit 2: Indsigelser
til Planstrategi 2015 og forslag til Byrådets svar
2.
at administrationen bemyndiges til redaktionel færdigredigering og offentliggørelse af Planstrategi
2015.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. oktober 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.
Sag nr. 10. Meddelelser fra administrationen 2015
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. oktober 2015:
Ikke til stede: Ingen.
Greve Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019
Byrådet besluttede den 28. september 2015, at der ikke afsættes penge på budgettet til at indgå i den nye
kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen. På den baggrund sender administrationen afslag på Greve
Kommunes deltagelse i den kommende kulturaftale.
Regler for afvaskning og påklædning i Greve Svømmehal
Som opfølgning på svømmehallens notat om regler for afvaskning og påklædning i svømmehallen ønsker
Kultur- og Fritidsudvalget at få forelagt en sag på et kommende møde med forslag til ændring af reglerne
for påklædning.

IR´s beslutning den 28.10.2015, punkt 5:
Sag nr. 1:t.t.e
Sag nr. 4:t.t.e
Sag nr. 6:t.t.e
Sag nr. 7:t.t.e
Sag nr. 10:t.t.e
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6 . KFU´s dagsorden den 03.11. 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

IR´s beslutning den 28.10.2015, punkt 6:
Dagsordenen for KFU 3.11. var ikke offentliggjort, men det blev oplyst, at der var tre sager
af mulig interesse for IR:
1. Tillægsbevilling til nye mødelokaler i GIC (TRIM)
2. Kontingentstøtte til Hundige Boldklub pga. kontingentrestancer
3. Reviderede regler for omklædning i svømmehallen.
7. Meddelelser/gensidig orientering
a. Budget 2016 – 2019
Budget 2016 - 2019 blev godkendt på byrådets møde den 05.10.2015. Ingen ændringer i
forhold til gennemgangen af budgetforslaget på IR-mødet den 30.09. 2015.
Orienteringen blev taget til efterretning af IR.
b. Handleplaner Idræts- og Fritidspolitik 2013 – 2016
IR og FR har været indbudt til dialogmøde med KFU den 06.10.2015 omkring fritidsvaneundersøgelsen. Invitation med bilag til mødet er sendt til IR den 10.09. 2015. Indlæg til mødet fra hhv. IR og FR er sendt til IR den 04. og 05.10.2015. Formandskabet orienterer om
dialogmødet.
Det oplyses, at der er nyt møde i handleplansgruppen den 5. november 2015
c. Regionsmøde for Idrætsråd i Region Sjælland lørdag den 14.11. 2015. Svend Edelmann fik
et eksemplar af invitationen og deltager muligvis.
d. Breddeidrætskonference mandag den 18. januar 2016 i Taastrup Idrætscenter. Formanden
vil deltage og opfordrede andre til at tilmelde sig, incl. medlemmer af KFU og administrationen, som også havde modtaget invitationen.
8.

Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.:
a. Lokalefordelingsudvalget:
Den 2. november bliver det endeligt besluttet, hvilke foreninger som kan defineres som
folkeoplysende foreninger i Greve Kommune. Sagen kommer til politisk behandling.
Sagen har principielt betydning i forhold til hvilke foreninger, som skal stilles gratis lokaler til rådighed, og hvilke foreninger som skal betale for leje af lokaler mv. Derudover
skal det også drøftes, hvad der skal ske med de midler, som kommer ind via brugerbetaling. F.eks.om der skal oprettes en pulje, som kan benyttes til støtte for her-og-nu-sager.
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget: intet.
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
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Det blev orienteret, at Robert Kristiansen indtræder i Breddeidrætspuljeudvalget i stedet
for Mette Bech Thomsen.
d. Greve-puljeudvalget:
Det blev orienteret om, at der kommer en sag op til politisk behandling omkring formålsændringer. Konkret drejer det sig om muligheden for også at kunne ansøge støtte til
”fastholdelse” af aktiviteter i et udviklingsperspektiv. Derudover er der også et par ændringer af datofastsættelse i retningslinjerne, således at udvalget har mulighed for at tage
bedre stilling til ansøgningerne. Det skal påpeges, at det fortsat ikke er muligt at få støtte
til generel foreningsdrift. Derudover er der også en skærpelse af, hvilke aktiviteter, der
kan ansøges til. F.eks. i forhold til handicap bredde/elite.
e: Facilitetsområdet: intet.
9. Idrætsrådets mødeplan for 2015
Kommende møder:
- Onsdag den 18. november i Tune Idrætscenter, kl. 18.30-20.30, forplejning 17.4518.30. Bemærk, at formandskabet inden dette møde fremsender et udkast til en mødeplan for 2016, således at idrætsrådet har mulighed for den 9.12. at tage bedre stilling til datoer mv. i forhold til KFU-medlemmernes planlægning af møder i 2016.
- Onsdag den 9. december i Greve Golf Klub, kl. 17.30-19.30, forplejning efter mødet.
10. Eventuelt:
Mødet slut kl. 20:35

