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Idrætsrådet
Referat
09.12.2015 i Greve Golf Klub, Adressen er: Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde
Kl. 17.30 - 19.30
(Forplejning efter mødet)

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
Finn Hansen
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget
Sven-Erik Hørmann
Helen Kehler
Anne Marie Lyduch, KFU
Jette Andersen, KFU

Ikke til stede:
Sven Edelmann (afbud)
Sven-Erik Hørmann (afbud)

Til stede fra administrationen:
Jakob Thune
Morten Wagner Reynhard
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1.

Til drøftelse og beslutning
Godkendelse af referat af mødet den 18.11.2015
Referatet er sendt ud den 30.11.2015.
IRs beslutning den 09.12.2015, punkt 1:
Godkendt.
Under punktet var der en kort opfølgning vedr. affaldsgebyret. Det blev bemærket, at der endnu
ikke er fundet en ideel løsning, som fritager idrætsforeningerne for at modtage dette affaldsgebyr fremadrettet. Formandskabet informerede om, at det følger sagens videre proces, herunder
dialog med Center for Teknik & Miljø for at få løst problematikken.

2.

Godkendelse af dagsordenen
IR´s beslutning den 09.12.2015, punkt 2:
Godkendt

3.

Etablering af et idræts- og fritidssekretariat (IFS)
a. Der er indkaldt til stiftende møde i foreningen: Idræts- og FritidsUnionen i Greve (IFUGreve) for at få godkendt vedtægterne herunder udpeget bestyrelsen officielt samt valgt
formand torsdag den 17. december kl. 19.00. IR har fået mail den 29.11.2015.
b. Formandskabet orienterer om seneste nyt omkring bemanding af IFS, overflytning af
øvrig del af staben for kultur og fritid m.v.
IR´s beslutning den 09.12.2015, punkt 3:
Formanden orienterede Idrætsrådet omkring processen med idræts- og fritidssekretariatet, herunder de politiske beslutninger og proces. Idrætsrådet godkendte processen mv.
Derudover pointerede formanden, at Økonomi-og Planudvalget på deres møde den. 7 december
2015 havde besluttet følgende i forhold til Idræts- og fritidssekretariatet og den kommunale administration: ” Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at der
indhentes yderligere erfaringer fra Skive og Viborg Kommuner om deres organisering af det
samlede idræts- og fritidsområde som grundlag for udarbejdelse af en model for samplacering
af den kommunale administration på idræts- og fritidsområdet og Idræts- og Fritidssekretariatet. ”
Desuden oplyste formanden, at IFU-bestyrelsen var enige om, at indgå aftale med Greve Kommune om udlån af Morten Reynhard, til at varetage ansvaret for opbygningen og driften af
Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) fra 1.1. 2016. Jørgen Nielsen oplyste i den forbindelse, at
han havde haft en forventning om, at stillingen ville blive slået op offentligt ud fra tidligere tilkendegivelser. Formanden henviste til, at en enig IFU- bestyrelse efter interview med medarbejderne havde givet de to formænd mandat til at forhandle videre med Morten. Efter detaljerede
drøftelser og en personlighedstest er det en enig bestyrelse, som vælger Morten.
Der blev mindet om det stiftende møde i IFU den 17.12.2015, kl. 19.00 i GIC.
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4.

Handleplaner Idræts- og Fritidspolitik
Handleplangruppen har bedt om nyt møde med administrationen med henblik på omskrivning af
forslag til handleplaner. Formandskabet orienterer nærmere om sagen på mødet. Forslaget kommer derfor tidligst frem på IR-mødet i januar 2016.
IR´s beslutning den 09.12.2015, punkt 4:
Ole Nielsen orienterede om, at tidsplanen for handleplanerne er blevet rykket et stykke ind i
2016 i forhold til den oprindelig tidsplan. Dette skyldes, at handleplansgruppen, som består af
formandskabet i Idrætsrådet og Fritidsrådet, ønsker mere tid til at arbejde med handleplanerne,
herunder ikke mindst en redaktionel udformning i stil med tidligere handleplaner, inden forelæggelsen for KFU med anbefaling af en høringsudsendelse.

5.

Mødeplan for IR`s møder i 2016
Nyt forslag til mødeplan er udsendt til IR med referatet fra mødet den 18.11.2015, men lægges
også ved denne dagsorden. Forslaget er rettet til efter IR´s møde den 18.11.2015.
IR´s beslutning den 09.12.2015, punkt 5:
 Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 17:30 Greve Idræts- og Fritidscenter(GIC)
 Onsdag den 2 marts 2016 kl. 17:30 Tune IF
 Torsdag den 31. marts 2016 kl. 17:30 Karlslunde IF
 Tirsdag den 26 april 2016 kl. 17:30 Greve Idræts- og Fritidscenter(GIC)
 Onsdag den 25 maj 2016 kl. 17:30 Greve Golfklub
Derudover har Idrætsrådet et ønske om at et evt. fællesmøde med Fritidsrådet kan afholdes den
29. august. Der afventes en tilbagemelding på dette fra Fritidsrådet.
Derudover blev det besluttet, at mødeplanen for resten af året fastlægges senest på mødet den
26. april 2016.

6a

Referat af KFU-mødet den 24.11.2015
Sag 1. Budgetstyring december 2015 - Anlægsrapport 3/2015 og anlægs- og driftsoverførsler til 2016

Indstilling
Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,
1. at Anlægsrapport 3/2015 på udvalgets område tages til efterretning
2. at overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 på netto 8,179 mio. kr. på udvalgets område godkendes
3. at forventede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 på netto 2,827 mio. kr. på udvalgets område tages til
efterretning
4. at endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 afventer regnskabsafslutningen.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
1.-4. Anbefales.
Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.
Sag nr. 2. Budgetbemærkning vedrørende selveje på Greve Idrætscenter

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at Greve Idrætscenter fastholdes som kommunal institution,
som del af det samlede Greve Idræts- og Fritidscenter.
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Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
Anbefales.
Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.
Sag nr. 3. Vurdering af behov for skater- og parkourfaciliteter i Greve Kommune

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at afrapportering af budgetbemærkningen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
Anbefales.
Sag nr. 4. Udmøntning af midler til borgerinddragelse i det offentlige rum

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at scenarie A, B eller C godkendes til placering af et ”byrumsmøbel”
2. at projektet finansieres af afsatte midler på 75.000 kr. på budgetområde 4.02 Idræt og Fritid
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender konkret skitseforslag på mødet den 1. marts 2016.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
Sagen blev udsat, og administrationen fremlægger alternative forslag til anvendelse af beløbet på 75.000
kr.
Sag nr. 5. Forlængelse af Idræts- og Fritidspolitikken og status på politikkens handleplaner
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at gældende Idræts- og Fritidspolitik forlænges til og med 2019 med en evaluering af politik og
handleplaner i slutningen af 2017
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager status på kommende handleplaner til efterretning
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender procesplanen, som beskrevet i afsnit om tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
1. Anbefales
2. Orienteringen blev taget til efterretning
3. Godkendt.
Sag nr. 6. Støtte til idræts- og fritidslivet - Evaluering og ændring af formålsparagraf
Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at evalueringerne tages til efterretning
2. at formålsparagraffen til Breddeidrætspuljen ændres som beskrevet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
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1. Anbefales med den tilføjelse, at Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt en årlig evaluering
2. Anbefales.
Sag nr 11. Aftale om tilskud til Idræts- og Fritidsunionen i Greve

Indstilling
Center for Byråd & Borgerservice indstiller,
1. at aftalen om tilskud til et idræts- og fritidssekretariat godkendes
2. at udgiften finansieres af det på budget 2016-2019 afsatte beløb under budgetområde 4.02 Idræt og
Fritid og af midler fra budgetområde 1.01 Administration, som besluttet af Byrådet den 22. juni
2015.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)

1. Anbefales med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at de resterende
medarbejdere i den kommunale administration ”Fritid” samplaceres med idræts-og fritidssekretariatet
2. Anbefales
3. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at administrationen indleder dialog med Frivilligcentret om en fælles placering i Greve Borgerhus.
Kultur- og Fritidsudvalgets formand og næstformand deltog den 4. september 2014 i en studietur til
Skive og Viborg arrangeret af Idrætsrådet og Fritidsrådet i Greve Kommune. Formålet var at hente inspiration til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og Greve Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at et eventuelt referat fra studieturen sendes som bilag til Økonomiog Planudvalgets behandling af sagen.
Jette Andersen (A) afventer stillingtagen.
Sag nr. 14. Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2015

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
Idrætsrådet
Formand Anne Marie Lyduch og Jette Andersen har deltaget i møde i Idrætsrådet. Reglerne for erhvervsaffald er uklare for foreningerne, og idrætsforeningerne har sendt høringssvar til Center for Teknik &
Miljø.
Greve Idræts- og Fritidscenter
Repræsentanter i Kultur- og Fritidsudvalget har fået henvendelser om lysforholdene på boldbanerne. Administrationen oplyste, at tænd/slukanlægget virker igen, og lyset slukker kl. 22.15.
Tjørnelybadet
Kultur- og Fritidsudvalget spurgte til benyttelse af Tjørnelybadet og i den forbindelse, om det er folkeoplysende foreninger, der benytter svømmebadet. Administrationen oplyste, at der udarbejdes sag til mødet
den 5. januar 2016 om emnet/Folkeoplysende foreninger - se punkt 15 på dagsordenen.
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Sag nr. 15. Meddelelser fra administrationen 2015 og 2016

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2015:
Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O)
Aktivhuset Olsbækken
Administrationen oplyste, at retningslinjerne for udleje af Olsbækken er blevet præciseret. Klargøring og
oprydning kan således foregå uden for de fire timer, der er afsat til receptioner.
Folkeoplysende foreninger
Administrationen orienterede om, at der holdes temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar
2016 om regler for folkeoplysende foreninger, herunder lokalefordeling, lokaletilskud og medlemstilskud.

IR´s beslutning den 09.12.2015, punkt 6:
Sag nr. 1:t.t.e
Sag nr. 2:t.t.e
Sag nr. 3:t.t.e
Sag nr. 4:t.t.e
Sag nr. 5:t.t.e
Sag nr. 6:t.t.e
Sag nr. 11:t.t.e
Sag nr. 14:t.t.e
Sag nr. 15:t.t.e. IR havde en længere drøftelse af de principielle aspekter i sagen vedr. principper
for godkendelse af folkeoplysende foreninger – og konsekvenser for dem, som ikke kan godkendes. IR anbefalede, at rådet fik lejlighed til at kommentere på sagen før/under eller efter temamødet. Skulle også gælde FR. KFU kan vælge at tage et temamøde med eksperter fra idræt
og fritid, derefter en høring i IR og FR inden en principbeslutning i KFU på det bedst mulige
grundlag.
6b. Referat af social- og sundhedsudvalgets møde den 25.11.2015
Sag nr. 2. Ny organiseringen af §§ 18 og 79 - puljemidler til frivillige foreninger

Indstilling
Center for Sundhed & Pleje indstiller,
1. at det godkendes, at rådighedsbeløbene under §79 reduceres med 117.000 kroner og fordeles mellem de pensionistforeninger, der før har søgt puljen under § 79, således at også de kommer på fast
budget.
2. at det godkendes, at en række foreninger sættes på fast budget under § 18 puljen
3. at de ændrede tildelingskriterier og ansøgningsproceduren for § 18 godkendes
4. at fokusområdet under § 18 i 2016 bliver ”aktiviteter for ensomme ældre”

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 25. november 2015:
Ikke til stede: Ingen.
1. - 4. Godkendt.
Niclas Bekker Poulsen (A) og Jette Andersen (A) stemte imod med den begrundelse, at de finder fordelingen på de faste budgetter tilfældig og mener, at der bør være mere end én årlig ansøgningsrunde.
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Idrætsrådet stiller sig undrende over for tildelingen af faste midler til foreninger uden evalueringer mv. Foreningerne kan modtage midler fremadrettet med risiko for, at der ikke er nogen aktiviteter
7.

KFU´s dagsorden den 05.01.2016, 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 09.12.2015, punkt 7:
Jakob Thune informerede kort omkring konkrete sager, som kunne have Idrætsrådets interesse.
Idrætsrådet tog orienteringen til efterretning. Dagsordenen til KFUs møde den 5.1. 2016 forventes udsendt fredagen før jul, dvs. 18.12.2015.

8.

9.

Meddelelser og gensidig orientering
Anne Marie Lyduch oplyste, at hun havde været i dialog med administrationen med henblik på
at styrke og formalisere samarbejde mellem foreninger og skole på tværs af forvaltningerne i
Greve Kommune.
Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.:
a. Lokalefordelingsudvalget:.
Intet udover pkt. 6 a, sag 15 ovenfor
b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:
Intet
c. Bredde-idrætspuljeudvalget:
Intet udover pkt. 6a, sag 6 ovenfor
d. Greve-puljeudvalget:
Intet
e: Facilitetsområdet:.
Intet

10. Idrætsrådets mødeplan for 2016, lægges ved til beslutning fsva. de tre første møder.
Kommende møder:
 Tirsdag den. 26. januar 2016 kl. 17:30 Greve Idræts- og Fritidscenter(GIC)
 Onsdag den. 2 marts 2016 kl. 17:30 Tune IF
 Torsdag den. 30. marts 2016 kl. 17:30 Karlslunde IF
 Tirsdag den 26 april 2016 kl. 17:30 Greve Idræts- og Fritidscenter(GIC)
 Onsdag den 25 maj 2016 kl. 17:30 Greve Golfklub
Derudover har Idrætsrådet et ønske om at et evt. fællesmøde med Fritidsrådet kan afholdes den
29. august. Der afventes en tilbagemelding på dette fra Fritidsrådet.
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Derudover blev det besluttet, at mødeplanen for resten af året fastlægges senest på mødet den
26. april 2016.
Mødeplanen er desuden også behandlet under punkt 5.
11. Eventuelt
Peter Roslev orienterede om, at der mangler granulat på fodbold-kunstgræsbanerne ved Karlslunde IF. Dette kan medvirke til at kunstgræsset går i stykker. Karlslunde IF har dialog med
Hede-Danmark, Greve Kommune (Center for Teknik & Miljø). Idrætsrådets formandskab opfordrede Peter Roslev til at lave udkast til et notat til Greve Kommune omkring sagen, herunder
også konkret i forhold til plejeplaner på kunstgræsbanerne og den afsatte økonomi til vedligeholdelsen og driften generelt.
Jette Andersen meddelte, at hun træder ud af Kultur- og Fritidsudvalget og i den forbindelse
også udtræder som medlem af Idrætsrådet. John T. Olsen overtager Jettes plads i Idrætsrådet pr.
1. januar 2016. Jette Andersen udtrykte stor fornøjelse over deltagelsen i IR og den entusiasme,
der blev lagt for dagen.
Møde afsluttet kl. 19:30

