
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidsrådet 
 
 
Referat 
 
 
Den 20. marts kl. 17:00 
Greve Borgerhus, mødelokalet ved sekretariatet  
 
Medlemmer 
Leif Jørgensen – Borgerhusene - fremmødt 
Ernst Seiling Olsen – BUS - fremmødt 
Steen Mærkelund – BUS - fremmødt 
Lone Rytter – Aftenskolerne - afbud 
Tine Koop – Aftenskolerne – afbud 
Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger – udtrådt  
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - fremmødt 
Vakant – Fritidsforeninger 
Vakant – Fritidsforeninger -  
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - fremmødt  
Jari Due Jessen – KFU - afbud 
Kai Nielsen – KFU - afbud 
 
Fra IFS/KF 
Lina Johansen/ Morten Wagner Reynhard – Lina Johansen, sekretær 
Tabita Sonne- Dalsøe/ Jannie Stibolt Holmgaard , Tabita fremmødt

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 20. marts 

Referat 

Side 1 
 
 

1. Godkendelse af referat fra den 07. februar 2019 
Fritidsrådets beslutning: 
Referatet er godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 
Referatet godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden 
Hanne Mercedes er udtrådt af fritidsrådet. 
De kulturelle foreninger har en vakant plads  
Fritidsrådets beslutning: 
Der er et ønske om at fritidsrådet får en liste over alle foreningerne på området, således at 
rådet mere aktivt kan gå ind i rekruttere nye medlemmer til fritidsrådet 

 

4. Udpegning af repræsentant fra fritidsrådet til lokalefordelingsudvalg 
Formanden orienterer om opgaver ifm. mødeaktivitet, bemyndigelse, drøftelse i forbin-
delse med varetagelse af posten:   

• Møderne ligger i forbindelse med tildeling af lokaler. Lokaler fordeles hvert andet 
år.  

• Udvalget skal også forholde sig til særarrangementer. Særarrangementer fordeles 
hvert år. 

• Der er ca. 5 møder pr. år. 

• Lokaleudvalgets kan indstille til Kultur og Fritidsudvalget  

• I dag repræsenterer Lone Rytter Aftenskolerne og Ernst Seiling Olsen BUS og øvrige 
foreninger. 
 

Fritidsrådet beslutning:  
Udpegning af den vakante plads udskydes til der er flere medlemmer i fritidsrådet.   
 

5. Nyt booking- og tilskudssystem – status 
Administrationen orienterer: 
Kultur og fritidschefen orienterer om intentionerne til det nye system ”Winkas”.  

• Navnet: ”Aktiv Greve”.  

• Det kan blandt andet håndtere puljeansøgninger.  

• Borgere kan søge i systemet efter en relevant aktivitet. 

• Håndtere udsending af nyhedsbreve fra administration og IFS 

• Der er forhåbning om at systemet kan sættes i gang lige inden sommerferien til til-
skud og efter sommerferien for bookinger. 

• Der bliver lavet en fotokonkurrence, hvor billederne skal vises i systemet. Alle kan 
deltage. Præmier er 2 biografbilletter. Mere information om dette snere. 

• Der udpeges 2 testforeninger.  



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 20. marts 

Referat 

Side 2 
 

 

• Der ønskes afklaring af, hvornår tilskuddene præcist udbetales 

• Det skal afklares om CFR og Greve Kommunes nye system kan spille sammen i for-
hold til fritidsforeningerne 

 
Fritidsrådets beslutning: 
Orienteringen tages til efterretning  

 

6. Kommissoriet - status 
Det er aftalt at kommissoriet skal færdigbehandles på KFU til august.  
Der er udpeget 2 medlemmer af rådet (Ernst og Steen), arbejder videre med dette. 
Formanden stiller forslag om, at der arbejdes med en forretningsorden.  
Fritidsrådets beslutning: 
Orientering tages til efterretning 
Der arbejdes på at kommissorium og forretningsorden er færdig før sommerferien. 
Steen og Ernst arbejder på dette. 
 

7. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 

• Lokalefordelingsudvalget: vakant, Ernst Olsen og Lone Rytter. 
De fleste af lokalerne er fordelt. Der har været nogle konflikter – de er blevet løst gen-
nem dialog. Der arbejdes for tydeligere definition af et særarrangement  
Næste skridt er sær- arrangementerne. Der er ansøgt om mange særarrangementer.   

• Fritidspuljen: Steen Mærkelund 
Afsluttet  

• Greveordningen: Ernst Olsen og Huda Al-Kazweni, Knud Høyer Og Ronni Nielsen fra IR. 
Jannie Holmgaard er tovholder. 
Punkt på Kultur og fritidsmødet på tirsdag, hvor udvalget skal tage stilling til tilskud til 
egne lokaler, leder lærer kurser m.m.  
Ifm. budgettet var der blandt andet skitseret forskellige scenarier omkring nedsættelse  
Der blev fra rådet udtrykt bekymring om det nedsatte lokaletilskud. 

 
Fritidsrådets beslutning: 
Status taget til efterretning 
 

8. Orientering fra administrationen 
- IFS overtager sekretærfunktionen.  

Den aftalte møderække vil blive annulleret. I genindkaldes herefter.  
- Opdatering af årshjul – fokus på budgetdialogmøde- hvornår?  

Byrådet har besluttet at der skal være budgetmøde i september. Udvalgene vil opfordre 
alle råd og bestyrelser til at indkalde KFU inden sommerferien.  
Der vælges enten 21. maj eller den 28. maj 
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Naturbus  - dette punkt følges der op på 
- Mosede Fort – Slots og kulturstyrelsen har kontaktet Greve Kommune ifm. det fredede 
område idet det er kulturarv. Der skal søges dispensation m.m. inden arrangementer afhol-
des på stedet.  
Der er sendt ansøgninger ind ifm. forskellige arrangementer. Der er 12 ugers sagsbehand-
ling.   
 
- Hundige Parken – hvad sker der i Hundige- Parken 
Hvad er beslutningen omkring dette?  
  

9. Runden – status ved medlemmerne 
Ikke noget  
 

10. Eventuelt 
 

- Suppleant fra Borgerhusene? Dette tages med til næste møde 
- Hanne Mercedes er udtrådt af Fritidsrådet.  

 
Note: Punkter til Fritidsrådsmøde den 10.april: 

 
Formel udpegning af næstformand og formand 
Fra kommissoriet:  
Rådet vælger sin formand og næstformand blandt brugerrepræsentanter.  
(udenom politiske – og administrative repræsentanter). 
Fritidsrådets beslutning 
- Forberedelse budgetdialogmøde. Dato skal afklares. Der vælges mellem 21. eller 28 maj 
Da der er KFU møde den 28. maj kl. 08.00, vil det være relevant at have afholdt mødet in-
den, dvs. den 21. maj kl. 17.  
 

 
- Hvordan skal vi rekruttere nye medlemmer til fritidsrådet?  
- Opdatering på Hundige Parken og Naturbussen 
-  
 
 


