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Referat 

Emne: Fritidsrådsmøde 

Dato, tid og sted: 07. marts 2023 Møde: kl. 15.15-16.45  
 

FDF Hundige, Skoleager 9 

Indkaldt: Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen Mærkelund, Jannie Stibolt 
Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Leif Jørgensen, , Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy 
Christiansen, Tabita Sonne-Dalsø, Lisbeth Rosenørn, Morten Wagner Reynhard, IFS, Anne 
Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU 

Deltagere: Ernst Seiling Olsen, formand, Lone Rytter, næstformand, Steen Mærkelund, Jannie Stibolt 
Holmgaard, Leif Jørgensen, Carsten Sørensen, Ejgil Sjøgaard, Freddy Christiansen, Anne 
Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU 

Afbud fra: Huda Al-Kazweni; Tina Nielsen; Morten Wagner Reynhard, IFS; Tabita Sonne-Dalsø; 
Lisbeth Rosenørn  

Referat til: 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 

Sagsbehandler: Camilla Krabbe Stephensen 

 

Dagsorden Beslutningsreferat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Kommentarer til sidste referat 

 

Beslutning: 
Ingen kommentarer til referatet.  
 
Dagsorden godkendt 
 

2. Høring af KIF-politikken 

 

Beslutning: 
 
Rådets kommentarer til de tre 
pejlemærker:  
 
Et varieret og engagerende kulturliv 
 

• Understregning af behov for 
bedre formidling af de tilbud 
der findes i kommunen.  

• Ønske om større samarbejde 
mellem kulturinstitutionerne og 
foreningerne. Skabe mere 
synergi.   

 
Et aktivt fritids- og foreningsliv 
 

• Det er ikke foreningernes 
opgave at løse unges 
udfordringer omkring mistrivsel. 
Hører afsnittet om dette til 
under aktivt fritidsliv? 

• For mange påstande uden 
kildehenvisninger.   

• Formuleringer skal rettes til, 
således at det handler om at 
’motivere til’ og ’skabe lyst til’ – 
i stedet for skal-formuleringer. 
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• Politikken skal være mere 
imødekommende overfor nye 
initiativer, herunder de 
selvorganiserede grupper: 
vigtigt at faciliteterne er til 
stede, og at de får viden om, at 
de kan søge fritidspuljen. 

 
De frivillige former lokalsamfundet 
 

• Ærgerligt at der ikke længere 
findes et Greve Awards. 
Hædring giver motivation. Man 
får meget for pengene.  

• Bakker op om ambitionen om, 
at det skal være nemt at være 
frivillig. 

 
 

3. Daginstitution ved Greve Borgerhus - opfølgning 

Der er ikke kommet nogle forslag fra Fritidsrådet eller Greve 

Borgerhus’ brugerråd. 

Greve Kultur Base, Frank og Freddy inviteres til at deltage i en 

projektgruppe, der skal arbejde med projektet.  

 

Beslutning: 
 
Ingen forslag blev sendt til Camilla 
inden deadline d. 17/2-2023. 
Rådets medlemmer har forskellige 
opfattelser af processen.  
 
IFS efterspørger referat fra mødet med 
Teknik og Miljø d. 31/1-2023, for at 
sikre sig, at rådets inputs er noteret.   
  

Meddelelser og orientering 

4. Administrationen orienterer 

Skriftlig orientering vedrørende (medsendes med referatet):  

 

- Kommende budgetanalyser 
- Reduktion i vedligehold på bygninger som følge af besparelser 
- Benyttelse af borgerhusene (Greve og Olsbækken) – indledende analytiske skridt til at revidere 

lokaletildelingsreglerne 
  

5.  Nye principper for tildeling af tilskud til sommerferieaktiviteter 

 

Formanden påpeger at det er ærgerligt, at rådet ikke blevet hørt ift. ændringen af dette. Selvom det ikke 

er en del af Greveordningen, kunne administrationen med fordel have inddraget rådet.  

 

IFS retter henvendelse til administrationen for at gøre dem opmærksomme på ovenstående pointe.  

 

Alle der melder ind, får deres sommerferieaktiviteter på oversigten på aktivigreve.dk, ligegyldig om de får 

tilskud eller ej.  

 

6. Greve Sommerfestival 

Der er åbent for tilmelding ny på grevesommerfestival.dk 
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https://greve-kursus.nemtilmeld.dk/922/ 

Det eneste det kræver er, at I har en aktivitet i jeres stand, måske kan det være noget, der relaterer sig til 

jeres forening, eller måske noget helt andet. Det er kun fantasien, der sætter grænser.   

 

7. Bordet rundt 

Hvordan går det hos jer?  

 

Udgik da der var ikke tid. 

8.  Eventuelt 
 
Der skal findes en repræsentant til deltagelse på møde om fordeling af handicappulje. ( 
Camilla spørger Tina, om hun har lyst til at deltage.  
 
 

 

Møde afsluttet kl. 16.41 
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