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Dagsorden 

Emne: Fritidsrådsmøde 

Dato, tid og sted: 14. december 2022 Møde: kl. 17.00-18.30  
Spisning: fra kl. 18.30  

Restaurant Fregatten, 
Greve Marina, Hejren 
23 

Indkaldt: 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 

Deltagere:  

Afbud fra: Tabita Sonne-Dalsø, Jannie Stibolt Holmgaard, Huda Al-Kazweni, Morten Wagner 
Reynhard, Anne Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU 

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 

 

Beslutning:  
Godkendt 
 
Det tilføjes som bemærkning 
til sidste referat, at der i 
mellemtiden er blevet 
arbejdet med høringssvar til 
sagen om placering af 
institution ved Greve 
Borgerhus. 
 

2.  Fordeling af aftenskolernes undervisningstilskud 2023 

Administrationen ønsker fritidsrådets anbefaling og input vedrørende 

fordeling af undervisningstilskud mellem aftenskolerne. Grunden er, at 

med budget 2023 er aftenskolernes budget til undervisningstilskud blevet 

reduceret med cirka 1/3, hvormed det ikke er muligt at fordele beløbet i 

enighed. 

Se vedhæftede bilag for nærmere beskrivelse af sagen. 

Beslutning:  
Rådet støtter op om den 
givne model. 
Forslag om mulighed for 
efterkorrigering af tildelte 
midler internt blandt 
aftenskolerne i efteråret.  

3.  Renovering af Mosede renseanlæg 

 

Projektleder for Ombygningen af Mosede Renseanlæg, Hanne Kjær 

Jørgensen, er interesseret i samarbejde med Fritids- og Idrætsrådet.  

 

IFS har undersøgt hovedpointer fra Fritidsvaneundersøgelsen fra 2016.  

Her er opridset de ønsker til faciliteter, som blev klarlagt i undersøgelsen:  

 

Børn og unge:  

• Fitness 

• Løb (stier) 

Beslutning:  
Forslag om:   

• Skaterpark 

• Naturfitness 
 
Camilla viderebringer 
informationen til KLAR 
Forsynings projektleder på 
vegne af rådet.  
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• Boldbaner 

• Legeplads 

• Parkour 

• Skaterpark 

Voksne:  

• Skaterpark for løbehjul/rulleskøjter/bmx/skateboard 

• Faciliteter til uorganiseret motion, ex forhindringsbaner til børn 

og træningsstationer 

• Afmærkede løbestier med lys om vinteren 

• Naturfitness / udendørs motionsmaskiner i grønt område 

 

Rådet bedes udvælge 1-2 indsatser, som KLAR Forsyning kan arbejde 

videre med i deres fondsansøgningsproces.  

 

Se vedhæftede bilag for information om renoveringen af Mosede 

renseanlæg.  

 

4.  Fastsættelse af møderække for 2023 

 

Forslag til mødedatoer:  

 

Udvalgte mødedato er lagt i ugen umiddelbart efter Byrådsmøder og 

ugen før KFU’s møder. 

 

• torsdag d. 2. februar – tirsdag d. 31. jan. 

• torsdag d. 9. marts 

• torsdag d. 20. april 

• onsdag d. 17. maj (obs! Torsdag d. 18. er Kristi Himmelfartsdag) 

• torsdag d. 10. august 

• torsdag d. 7. september 

• torsdag d. 9. november 

• torsdag d. 14. december  

Beslutning: 
 
Mødedatoen rettes til 
tirsdag i stedet for torsdag i 
den angivne uge.  
Ny møderække sendes 
separat som bilag til 
referatet.  
 
Mødetid kl. 15.00 
Lokation: Borgerhuset 
Ønske om stort mødelokale 
 
Stadig ønsker om besøg hos 
to-tre foreninger, hvor 
mødet afholdes hos 
foreningen.  
Evt. væveskolen 
 
Forslag om fællesmøde for 
Idræts- og Fritidsrådet forud 
for IFU 
repræsentantskabsmøde d. 
11. april.  

Meddelelser og orientering 

5. Administrationen orienterer 

 

• Politikproces  

 

Orientering givet.  

 

Rådet bemærker:  

• Vigtigt at holde politikkerne til det ambitionsniveau der også ligger i de økonomiske rammer.  
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• Svært med engagement, når man netop har set ind i store besparelser. 

 

 

6. Opsamling på politiske sager 

Administrationen gav orientering om følgende politiske sager 

• Villa Sitka – punkt 39 

• Institution ved Greve Borgerhus – punkt 29 

• Tiltag vedr. energibesparelser – punkt 49 

Læs nærmere om sagerne under de angivne punkter her: https://dagsordener.greve.dk/vis?id=c481002a-
ded9-4a97-88fb-0b9d9d56be64 

Rådet bemærker:  

• BUS efterspørger skema ift. dokumentation af ekstraudgifter samt skriftligt tilsagn om, at man 
kan benytte vedligeholdelsesmidler til de øgede driftsomkostninger.  

 

7. Nyt fra stående udvalg  

• Lokalefordelingsudvalget 

o Efter nytår kan Hundige hallen anvendes igen. 

• Facilitetsudvalget 

o Afventer vedtagelse af politikker på området 

• Fritidspuljeudvalget 

o 14 ansøgninger fra forskellige 10 foreninger.  

o 10 ansøgninger har fået fuld bevilling, 2 ansøgninger har fået delvis bevilling og 2 

ansøgninger har fået afslag, da de ikke opfyldte kriterier.  

o Se vedhæftede oversigt over indstillinger 

o Tilbageløbsmidler fra 2021.  

Orientering givet.  

Rådet bemærker:  

• Formanden ønsker i det nye år, at stille forslag om en gennemgang/revision af Greveordningen 

efter politikkerne er lavet.  

• Afsnit om tilbageløbsmidler skal revideres i fritidspuljen og idrætspuljen, så de to stemmer 

overens og samtidig kan lade sige gøre indenfor de økonomiske regulativer.   

• Ansøgning fra Acting4You – Det skrives ind i bevillingsbrevet at det bevilligede scenelys skal blive 

på skolen til gavn for alle brugere. IFS undersøger mulighed for at være på Greve Kultur-Base.  

8.  IFS Temamøder: opsamling og forslag 

D. 22/11 havde IFS inviteret Jakob Lind Tolborg til at snakke om ”Foreningsudvikling i Fællesskab”.  

Stor opbakning med 35 tilmeldte foreninger, der spændte bredt hen over idræts- og fritidssegmentet.  
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Evt. forslag til temamøder i 2023 

Orientering givet.  

9. Status på Olsbækkilen: Udkigstårn v. Rævebakken 

 

Der er positive tilkendegivelser ift. at bevilge midler fra Naturpuljen til projektet. IFS afventer endelig 

godkendelse og udmøntning af puljen ved møde d. 26. januar 2023. Herefter vil IFS søge yderligere 

fonde, for at finansiere opførelsen.  

IFS er i dialog med medarbejder fra Teknik og Miljø ift. projektets samspil med en generel udvikling af 

natur og publikumsfaciliteter i området.  

 

Orientering givet.  

 

Rådet bemærker:  

• Er der indtænkt handicapadgang? 

  

10.  Eventuelt 
 
Frivilligcenteret arbejder med mikroskove i Greve Kommune.  
 

Mødet hævet kl. 18.30 

 


