
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Onsdag den 25. maj kl. 17.30 - 19.30 
FDF Mosede, Lilleholm 64, 2670 Greve 
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne - afbud 

Tine Koop – Aftenskolerne - afbud 

Jørgen Winther – Fritidsforeninger – afbud 

Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede  

Per Lund Sørensen – KFU - tilstede 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU – tilstede til punkt 6 

 

Fra administrationen 

Jan Funk Nielsen - tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. maj – FDF Mosede 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 30. marts 2016 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Budgetdialogmødet den 3. maj 

Evaluering afholdelsen, form/indhold og deltagelse. 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Primo orienterede om budgetdialogmødet og fortalte, at Palle Sten-

toft repræsenterede Fritidsrådet med et oplæg hvor en svømmesal blev 

nævnt som et ønske. Svømmesalen er efterfølgende blevet indarbejdet i an-

lægskataloget for næste års budget og indgår i budgetprocessen. 

Processen hvor Fritidsrådet fik 10 min. er fin og det er godt, at der ikke var 

mange ønsker, men et fokusområde. 

Palle Stentoft rundsendte en pressemeddelelse, som blev drøftet og Fritids-

rådet besluttede sig for at sende den i lokalaviserne, når Søren Pirmo og 

Palle Stentoft har gennemarbejdet den. 

 

4. Fritidsrådets sammensætning 
Status på Fritidsrådets sammensætning.  

A. Kommissoriet 

B. Valgprocedure 

C. Udkast til liste over interessenter (vedlagt dagsordenen.) 

Fritidsrådets beslutning:  

Fritidsrådets sammensætning ændres, så der tilføjes 2 medlemmer mere fra 

kulturelle foreninger, som har en folkeoplysende virksomhed. Lokaleforde-

lingsudvalget har fået en anden bemyndigelse, som skal skrives ind. IFS 

repræsentantskabet skal også nævnes. Administrationen laver et udkast til 

nyt kommissorie, som sendes til Fritidsrådets medlemmer med henblik på 

at få det godkendt i BY. 

 

5. Nyt fra Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) 
Orientering om åbning af IFS, gennemgang af opgaver og renovering af 

Greve Borgerhus. 

Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo orienterede om åbningen – det var en god dag, hvor borgme-

steren klippede snoren til IFS. Der pågår et arbejde, hvor opgavefordelin-

gen bliver kommenteret. Opgavefordelingen bliver efterfølgende sendt til 

Fritidsrådets medlemmer. Søren Pirmo orienterede om renoveringen af 

Greve Borgerhus. Jan Funk Nielsen orienterede om, at Jesper Svensson og 

Jannie Stibolt Holmgaard flytter over i Greve Borgerhus – tæt på IFS og 

Frivilligcentre Greve i juni. Selve renoveringen af 1. salen og den gamle 

pedelbolig bliver afsluttet i august.  

 

6. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Der er mange 

særarrangementer i år, især i Grevehallerne. Nedlukning af Tjørnelys-

kolen og brugernes aktiviteter blev drøftet.  



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. maj – FDF Mosede 

Referat 

Side 2 

 Byggeudvalg vedr. ombygning af Hedelyskolen og Krogårdsskolen, Sø-

ren Pirmo. Krogårdsskolen har projekteret at få et spor mere. 

 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen. KFU behandler hørings-

svar på deres møde den 31. maj 

 Grevepuljen, Palle Stentoft. Pengene er fordelt. Tidsfristerne for næste 

års pulje bliver kortere. 

Fritidsrådets beslutning: 

Se under de enkelte punkter. 

 

7. Orientering fra administrationen 
Fritidsrådets beslutning: 

Henrik Christensen har fået nyt arbejde og fratrådte sin stilling den 23. maj. 

 

8. Runden – status ved medlemmerne 
Fritidsrådets beslutning: 

Hedebostien blev åbnet. Der er ved at blive arrangeret sommerlejr, hvor ca. 

100 deltager på Langeland. Den 26. maj mødes alle uniformerede korps på 

Mosede Fort – ca. 350 medlemmer mødes. 

Olsbækken har lejet lokaler ud i et års tid og det indstilles, at udlejningen 

fortsætter.  

Til budgetmødet blev der nævnt en sti ud fra Olsbækken til ca. 30.000 kr.  

Hedebostien kunne bliver mere handicapvenlig. 

KFUM Greve har 50 års jubilæum og der er sendt invitationer ud til den 4. 

juni kl. 10-14 i deres spejderhytte. 

 

9. Eventuelt 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo har haft kontakt til suppleanten for øvrige foreninger. Hun øn-

sker ikke at modtage valg, hvorfor Fritidsrådet besluttede at indkalde til 

valg medio september for gruppen, som repræsenterer øvrige foreninger. 

Den gældende valgprocedure fastholdes.  

Folkeoplysningsloven strammes op. Mere information følger i efteråret. 

 


