
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
formøde 
 

 

Referat 

 

Onsdag den 19. august kl. 17-18 
Greve Roklub, Mosede Havn, Havnevej 20  
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - afbud 

Thomas Husted – Aftenskolerne - tilstede 

Arne Ipsen – Aftenskolerne - tilstede 

Jørgen Winther – Fritidsforeninger - afbud 

Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede 

Per Lund Sørensen – KFU -tilstede 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - tilstede 

 

 

Fra administrationen 

Jakob Thune - afbud 

Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede 

Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 19. august – Greve Roklub 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 29. juni 2015 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Idræts- og Fritidssekretariat 

Fritidsrådets medlemmer fortsætter med at arbejde på notatet, hvori der 

står, hvad Fritidsrådets ønsker, at et Idræts- og Fritidssekretariat skal inde-

holde. Notatet tager udgangspunkt i tidligere sendt mail, som er vedhæftet 

indkaldelsen. 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet beklagede, at et Idræts- og Fritidssekretariat er blevet politisk 

besluttet på trods af, at Fritidsrådet ikke har ønsket det. Hvis Fritidsrådet 

skal indgå i et Idræts- og Fritidssekretariat og derved i bestyrelsen, er det et 

krav, at bestyrelsen er ligeværdig. Dvs., lige mange repræsentanter fra 

idrætten og fritiden. 

Det er vigtigt, at Idræts- og Fritidssekretariatet med bestyrelser og råd er 

med til at skabe mindre bureaukrati. Opgaverne for sekretariatet skal god-

kendes og udarbejdes sammen. 

Hvis disse krav kan imødekommes vil fritidsrådet indgå i et kommende 

Idræts- og fritidssekretariat. 

Derudover havde Fritidsrådet et ønske om – på sigt – at oprette et Folkeop-

lysningsudvalg, eller et fælles råd for både idrætten og fritiden. 

 

 

4. Eventuelt 

Fritidsrådets beslutning: 

I dagsordener og referater står - efter Fritidsrådets medlemmer – hvilken 

forening/sted/organisation de kommer fra. Det bliver ændret, så det nu 

fremgår, hvilket område de repræsenterer jf. kommissoriet. Ændringen træ-

der i kraft fra og med dette referat. 


