Referat
Emne:
Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

Fritidsrådsmøde
04. oktober 2022

Kl. 15.00-16.30

Café Langsiden,
Lillevangsvej 88
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, IFS, Anne Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU
Ernst Seiling Olsen, Lone Rytter, Steen Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Huda AlKazweni, Leif Jørgensen, Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen, Tabita
Sonne-Dalsø, Morten Wagner Reynhard, Anne Marie Lyduch, Maria Witthøft.
Tina Nielsen
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@ifsgreve.dk, amly@greve.dk, mawi@greve.dk
Camilla Krabbe Stephensen

1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutningsreferat
Beslutning: Godkendt

2.

Opfølgning på budget 2023-26 v. Tabita

Budgettet blev vedtaget –
forligspartierne stemte alle for (alle
undtagen SF og Enhedslisten).

Opsamling på endeligt budget og drøftelser af de reelle
konsekvenser grundet besparelse på kultur- og fritidsområdet.

Tabita gennemgik de væsentligste
besparelser på Kultur og
Fritidsområdet:

Link: Budget | Greve Kommune

•

•
•
•
•

Borgerhusene skæres med 50 %
i deres driftstilskud. Der bliver
igangsat en proces, hvor
vedtægter og tilskud tilpasses.
Aftenskolernes reduceres med
1.000.000 kr. Tilskud reduceres
med 31 %.
Bibliotekernes budget
reduceres – Karlslunde bibliotek
lukkes.
Åben skole spares væk.
Stigende billetpriser på
svømmehallen

Besparelser under posten ”øvrige
kulturelle aktiviteter”:
• Sommerferieaktiviteter
bespares til 123.00 kr. Dækker
udelukkende
underskudskompensation. Krav
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•
•

•

•
•
•
•
•
•

om øget deltagerbetaling
(minimum 50 kr./dagen).
Greve Pigegarde beskåret med
50.000 kr. Får stadig 240.000
Greve Harmoniorkester
beskæres med 75.000 kr. og
ender på et tilskud på 65.000 kr.
Skal forsat lave nytårskoncert.
Nytårskoncert skæres med
40.000 kr. og ender på et
budget på 30.000 kr. Øgede
billetpriser skal hjælpe med
finansiering.
Greve Awards spares væk
(110.000 kr.)
Sankt Hans spares væk (140.000
kr.)
Flagdag fastholdes (reduceres
ift. blomster).
Børnekulturmidler
(fortællerfestival mv) spares
væk
Tilskud til kulturarrangementer
spares væk
Tilskud til Opera Hedeland
spares væk fra 2024.

Generelt gælder det, at der en meget
stærk økonomisk tilbageholdenhed i
kommunen.
Det betyder, at selvom fx brugerrådene
råder over noget økonomi, kan de godt
blive bedt over at tænke en ekstra gang
inden de anvender nogen midler.
3.

Opfølgning på tidligere fritidspuljebevillinger v. Steen
Forslag om at besøge nogle af de tidligere modtagere af
puljemidler fra fritidspuljen, for at høre hvordan de har fået
gavn af dem.

Morten Reynhard beretter at
foreningerne skal melde tilbage ang.
anvendelsen af puljemidlerne senest
den 7. oktober 2022.
Forslag om krav til deltagelse i Greve
Sommerfestival i forbindelse med
modtagelse af puljemidler.
Ingen endelig beslutning truffet herom
Beslutning: Næste år ønsker rådet en
bustur, hvor man tager rundt og
besøger nogle af de forskellige
foreninger. Både nogen som har
modtaget puljemidler samt relativt nye
foreninger. Maksimalt 4-5 foreninger i
alt.
.
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4.

Tiltag vedrørende stigende energipriser v. Kultur- og
Fritidsudvalget

Byrådet har godkendt, at der kan
arbejdes videres med forslagskataloget.

Orientering om arbejdet med forskellige energibesparende
forslag i kommunen, samt en drøftelse af konsekvenserne på
kultur- og fritidsområdet.

Sagen ligger i Teknik- & Miljøudvalget.
Forslag om at sende et brev til Teknik- &
Miljøudvalget samt Økonomiudvalget,
for at gøre opmærksom på rådets
bekymringer ift. disse tiltag. Særligt for
de fritidsbrugere som benytter skoler og
borgerhuse i ydertiderne.

Tiltagene omhandler bl.a.
• en sænkelse af temperaturen fra 21 grader til 19-20
grader i alle kommunale bygninger, samt alle
bygninger kommunen udlejer eller betaler tilskud til.
• I svømmehallen: sænke vandtemperaturen i bassiner,
Beslutning: IFS retter, på vegne af
Fritidsrådet, henvendelse til de
indføre begrænset driftstid for saunaen, begrænset
relevante udvalg.
badetid, sænke badevandstemperatur i
omklædningen.
• Reduktion af forbrugsudgifter ved at nedlukke enkelte
ejendomme i perioder. Dette vil som udgangspunkt
medføre, at der reduceres i åbningstider for skoler og
borgerhuse i perioder med få brugere, hvilket oftest vil
have betydning for foreningslivet og andre
fritidsbrugere.
Meddelelser og orientering
5.

Administrationen orienterer
Status på medarbejdere og ressourcer i administrationen
Der er ansættelsesstop i kommunen, men til trods for det besættes stilling i GIC per 1/11 og der er
kommer også en ny medarbejder i Saras stilling.

6.

Nyt fra stående udvalg
•

•

•

Lokalefordelingsudvalget
o

Hundigehallen lukket igen pga. COVID-vaccinationer. Per 1/10 opskaleres
vaccinationsindsats, da der er tilbud om 4 stik for alle 50 +

o

Der er fundet løsninger ift. de foreninger der aktiviteter i hallen.

o

Per midt december skulle vaccinationsindsatsen være færdig.

Facilitetsudvalget
o

Tidsplan og status på udbud af Grøn kontrakt

o

Arbejdet med vedligeholdelsesplaner med inspiration fra Frederiksberg v. Peter Jul
Lange.

o

Aktiviteten er udgangspunktet. Muliggør mere forebyggelse og lettere prioritering for
politikerne.

Fritidspuljeudvalget
o

Fastlæggelse af puljeudvalgsmøde medio november – Morten Reynhard vil fremsende en
doodle til formålet.
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o

7.

Der udsendes på rådets ønske en samlet liste med alle de foreninger der har ansøgt.

Ombygning af Mosede rensningsanlæg v. Ernst
På Mosede Renseanlæg i Greve Kommune påbegynder KLAR Forsyning inden længe en omfattende
renovering. Spildevandsrensningen skal moderniseres, gener fra lugt og måger skal mindskes, og så vil
ombygningen samtidig forskønne og åbne dele af renseanlæggets område op for offentligheden.
Projektet forventes afsluttet i 2025.
Greve Byråd har ønsket, at det moderniserede renseanlæg bliver et synligt aktiv for lokalområdet.
KLAR Forsyning inviterer i efteråret 2022 naboer og andre interesserede til et borgermøde - dels for at
orientere og dels for at invitere fx grundejerforeninger, Natur- og Miljørådet, skoler i Greve til at bidrage
med forslag til, hvordan området kan blive et aktiv for lokale.
Læs hele pressemeddelelsen her: https://www.klarforsyning.dk/om-os/pressemeddelelser/ombygningmosede-renseanlaeg-i-greve
Beslutning:
Forslag om at søge inspiration i fritidsvaneundersøgelse.
Forslag om at sende en samlet anbefaling til KLAR forsyning fra Fritidsrådet, evt. også i fælles samarbejde
med Idrætsrådet.
IFS vil arbejde videre med ovenstående.

8.

IFS temamøder v. Camilla
Der er netop blevet afholdt et temamøde om inklusion af sårbare børn og unge i foreningslivet v. Marie
Fuglsang Brouer d. 21. september.
Næste temamøde hedder ”foreningsudvikling i fællesskab” og handler om hvordan du engagerer flere
(og mere) i foreningsarbejdet. Oplægget holdes af Jakob Lind Toldborg i salen i Greve Borgerhus d. 1.
november.

9.

Julemarked v. Camilla
Afholdes d. 3. december kl. 13-17 i Greve Borgerhus
Arrangementet vil foregå udendørs, men der opsættes opvarmet festtelt.
Alle foreninger inviteres til at lave en bod med en eller anden form for aktivitet.
Læs invitationen her: https://grevejulemarked.dk/invit
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Næste fritidsrådsmøde m. middag v. Camilla
Drøftelse af hvor rådet ønsker at afholde årets julefrokost.
Forslag til lokation kan sendes per mail til Camilla.

11.

Eventuelt
1) Frivillig fredag gik godt – fuldt booket. Oplæg fra Ingerfair om generationsskifte i frivilligheden.
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2) SilkRoad laver Tivoliture i efterårsferien samt ture til svømmehallen hver 1. mandag i måneden.
3) Der er planer om at bygge en institution ved Greve Borgerhus. IFS kigger nærmer på, om det er
noget der kan komme til at involvere fritidsrådsbrugere.
Der er tre scenarier i spil ift. etablering af institution ved Borgerhuset
1) Ny daginstitution til 150 børn på arealet ved Greve Borgerhus.
2) Ny daginstitution til 150 børn på arealet ved Greve Borgerhus, samt inddragelse af den
sydlige fløj af eksisterende bygning.
3) Ny daginstitution til 150 børn på arealet ved Håndværkerbyen 60
FR vil gerne høres i denne proces.
Forslag om at benytte en fløj på en skole som et alternativ til borgerhuset for de fritidsbrugere
der evt. bliver påvirket af beslutning. Det pointeres at det også er i dagtimerne, der vil være
behov for at finde nye lokaler til fritidsbrugerne.

Møder og aktiviteter i 2022
Frivilligdag
Temamøde: Foreningsudvikling i fællesskab
Puljeudvalgsmøde
Julemarked
Fritidsrådsmøde

Dato/sted
12. oktober
1. november/ Salen i Greve Borgerhus
Medio november
3. december /udendørs v. Greve Borgerhus
14. december

Mødet er hævet kl. 16:26
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Kl.
10-11
17.30-21.00
13-17
Møde med spisning

