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Dato, tid og sted:
Indkaldt:

Deltagere:

Afbud fra:
Referat til:

Sagsbehandler:

Fritidsrådsmøde
24. maj 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
Lone Rytter, næstformand, Steen Mærkelund, Jannie Stibolt Holmgaard, Huda AlKazweni, Leif Jørgensen, Tina Nielsen, Carsten Sørensen, Freddy Christiansen, Tabita
Sonne-Dalsø, Anne Marie Lyduch, KFU, Maria Witthøft, KFU
Morten Wagner Reynhard, IFS, Lisbeth Rosenørn, Ejgil Sjøgaard, Ernst Seiling Olsen
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/
Kommentarer til sidste referat

Beslutningsreferat
Beslutning:
Godkendt

2.

Idræts- og Fritidsunions repræsentantskabsmøde

Beslutning:

Idræts- og Fritidsunionen (IFU) har indkaldt til
repræsentantskabsmøde d. 31. maj 18.15-20.00 i Greve
Borgerhus.
IFU’s vedtægter er vedhæftet som bilag.

Fritidsrådet ønsker at arbejde videre
med indsatsen omkring frivillighed.
Hvordan får man flere frivillige kræfter i
foreningerne?
Herunder ønskes det at IFS arbejder
med større inddragelse af
forældresegmentet samt fastholdelsen
af unge medlemmer.
Hvis unge medlemmer fastholdes i
foreningslivet i den kritiske fase fra 1418 år, så er oplevelsen, at de bliver der
livet ud og bidrager til fællesskabet. Der
henvises til gode eksempler fra FDF
Karlslunde.
I forbindelse med IFS arbejde med
frivillighed ønsker Fritidsrådet samtidig
at FrivilligCenter Greve inddrages.

IFS ønsker at arbejde målrettet og strategisk med ét til to
udvalgte områder om året, for at sikre en større kvalitet og
sammenhæng mellem de tiltag der laves for, og i samarbejde
med, foreningerne.
Det kunne fx være et fokus på teenagere i foreningerne;
sårbare børn; tiltrækning af frivillige el.lign.
Indstilling
IFS indstiller til:
I.
at rådet udvælger nogle områder, som rådet ønsker
IFS skal arbejde strategisk og målrettet med.
II.
Disse udvalgte områder fremsættes på IFU’s
repræsentantskabsmøde.

Derudover ønsker fritidsrådet at IFS
arbejder med videreudviklingen af
Olsbæk Friluftsland, herunder
projektforslaget vedrørende
rævebakken.
3.

Besparelser i Greve Kommune

Beslutning:
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Afledt af sidste fritidsrådsmøde, hvor administrationen kunne
varsle besparelser i Greve Kommune på 45 mio. ved de
kommende budgetforhandlinger, blev rådet opfordret til at
debattere løsninger, der kunne imødegå evt. nedskæringer på
fritidsområdet.
Indstilling
Det anbefales:
I.
at rådet debatterer, hvordan man bedst ville kunne
imødegå nedskæringer på fritidsområdet.
II.
at rådet debatterer, hvordan disse anbefalinger evt.
ville kunne komme i spil ved de kommende
budgetforhandlinger.

Rådet finder det problematisk at
udpege mulige besparelsesområder, da
det frygtes, at dette vil resultere i
besparelser, som måske slet ikke var på
tegnebrættet.
Derfor kan rådet ikke anbefale
nedskæringer nogen steder.
Da flere rådsmedlemmer er nye,
besluttes det at budgettet gennemgås
mere dybdegående på næste møde.
Følgende opmærksomhedspunkter
fremkom endvidere under den følgende
debat:
• Benchmarkliste på kultur- og
fritidsområdet kan være misvisende.
Greve kommune ligger højt, men
lægges Portalen, Greve Museum,
hallerne mv under Teknik- og Miljø,
så daler vi langt ned.
• Sårbare borgere får stor gavn af
foreningslivets tilbud, som også i høj
grad aflaster det kommunale
system. Borgerne får via
foreningsdeltagelse en styrket
mental og fysisk sundhed, som
bidrager til at øge deres resiliens.
• Der sendes en del elever til
aftenskoletilbud i andre kommuner
– dette bør gives et nærmere
eftersyn, ift. om der kan være
grobund for, at få flere borgere til at
anvende tilbud i Greve i stedet.
• Der opfordres til at
rådsmedlemmer, samt andre
interessenter fra foreningslivet,
møder op til spørgetime ved
byrådsmøderne, og helt generelt gør
en indsats for at lade deres stemme
høre.

4.

Evaluering af Greve Awards
Greve Awards blev afholdt i Portalen d. 27. april med IFS som
arrangør.
IFS indstiller til:
I.
at rådet bidrager med deres oplevelse af, hvad der
fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt?
II.
at rådet bidrager med udviklingspunkter til næste års
arrangement.
Meddelelser og orientering
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Feedback:
• Forvirring omkring barpriserne.
• For meget snak oppe scenen.
• Maden skal serveres på flere
borde
• K-popdance var et god indslag
ved nytårsshow og kan
anbefales

5.

Seneste nyt ang. ukrainske flygtninge
Status 11.05.2022:
Antal
Pt. 92 ukrainske flygtninge i Greve Kommune, heraf 30 børn. hvoraf 73 har fået opholdstilladelse:
I.
40 kvinder
II.
10 mænd (3 er over 60 år, 2 kommer ikke oprindeligt fra Ukraine, men er gift med ukrainske
kvinder).
III.
23 børn
Bolig
Center Teknik Miljø afholdt møde med spejderne i sidste uge (uge 20), for at drøfte muligheden for at
låne 2-3 spejderhytter ved behov, indtil pavillonerne i Tune er klar.
Pavillonerne i Tune forventes at være klar 13. juni.
Greve Borgerhus er pt. 1. prioriteten i anvendelsen.
Spejderhytterne er pt. 2. prioriteten.

6.

7.

Nyt fra stående udvalg
•

Lokalefordelingsudvalget

•

Facilitetsudvalget

•

Fritidspuljeudvalget

Eventuelt
I.
II.

Beslutning:

Orientering ang. revision af puljer.
Fritidsrådsmøde i juni

Fritidsrådet får fremsendt Idrætsrådets udkast til
de nye puljestrukturer efter d. 13. juni.
Der afholdes ikke et juni-møde i år, men rådet
ønsker at det genindføres til næste år.

8.

Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

Huda, Ernst, Jannie og Lone deltager ved
dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget.

KFU inviterer til det årlige dialogmøde med
Fritidsrådet den 1. juni 2022 fra kl. 19:00-20:00 i
Tune Hallerne.
Indstilling
Det anbefales:
I.
at rådet beslutter hvem der deltager ved
mødet.
II.
at rådet overvejer hvilke emner, man gerne
vil søge at få på dagsordenen.

Møder og aktiviteter i 2022
Møde i IFU’s repræsentantskab

Dato/sted
31. maj

Kl.
18.15-20.00
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Rådet ønsker at debattere nogle af de samme
pointer, som fremkom under dagsordenspunkt 2
og 3.

Dialogmøde med KFU
Fritidsrådsmøde
Fritidsrådsmøde
Fritidsrådsmøde

Greve Borgerhus
1. juni
Tune hallerne
16. august
Café Langsiden
4. oktober
Café Langsiden
14. december

Kl. 19:00-20:00
Kl. 15-16.30
Kl. 15-16.30
Møde med spisning

Mødet hævet kl. 16.20
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