
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Dagsorden 
 

 

Torsdag den 30. marts 17.30 – 18.30 
Greve Borgerhus – mødelokalet ved Idræts- og FritidsSe-
kretariatet  
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - Tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - Tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - Tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne - Tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne – Afbud/Lone Rytter - Tilstede 

Hanne Mercedes Iversen – Fritidsforeninger - Tilstede  

Dan Petersen – Fritidsforeninger - Tilstedet 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne – Afbud/Allan Jørgensen - Tilstede 

Per Lund Sørensen – KFU – Mødt kl. 18. 

Hans Barlach – KFU - Tilstede 

 

Fra administrationen 

Søren Peter Møllnitz - Tilstede 

Morten Wagner Reynhard - Tilstede 

Peter Jul Lange - Tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - Tilstede

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 30. marts – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 26. januar 2017 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Nyt fra IFS 

Fritidsrådets beslutning: 

Kultur og Fritid er flyttet til Greve Borgerhus og Søren Møllnitz er blevet 

leder for Kultur & Fritid. Det betyder, at Søren Møllnitz og Pernille Hald 

Olsen, som kommer fra Greve Idræts Center (GIC) og som fortsat repræ-

senterer GIC, også har kontor i Greve Borgerhus. Søren Pirmo fortalte lidt 

om Fremtidens Borgerhus. Se mere under punkt 8. Orientering fra admini-

strationen. 

 

4. Drøftelse af den kommende puljestruktur 

Opfølgning af input til puljestrukturen og processen. Peter Jul Lange/IFS 

har tidligere sendt en mail pr. 9. marts til alle rådsmedlemmer. 

Fritidsrådets beslutning: 

Peter Jul Lange forklarede om baggrunden for denne proces og opfordrede 

til, at Fritidsrådet i deres tilbagemelding ser på, hvordan de føler sig repræ-

senteret i forhold til ressourcer og økonomi. Der var en lang drøftelse med 

en masse opmærksomhedspunkter, herunder: 

 

Det har ikke været muligt for Fritidsrådet at påvirke, hvem, der deltager i 

arbejdsgruppen vedr. puljestruktur og det anbefales, at de personer der sid-

der i Grevepuljen skal være med i arbejdsgruppen fremadrettet. 

 

Strukturen bør være gennemsigtig, hvor den øverste blå del også har mini-

mum 2 personer fra Fritidsrådet og det skal også besluttes, hvor mange 

penge, der som udgangspunkt er til de enkelte puljer. Det er fint, at der for 

foreningerne er én indgang og at ansøgningerne efterfølgende bliver for-

delt.  

God idé med nogle fagpersoner, der vurderer de forskellige ansøgninger i 

forhold til kriterierne inden de bliver fordelt. Administration og/eller frivil-

lige? 

 

De personer, som skal bruge ressourcer på behandling af ansøgerne, skal 

også ha’ en reel indflydelse på økonomien. Derfor anbefales det, at det 

ikke er det øverste blå udvalg, der udbetaler, men at de enkelte puljeudvalg 

har bemyndigelsen.  

 

Fritidsrådet er tilhænger af en selvstændig pulje for fritid med mulighed for 

at kanalisere midler mellem puljer. 

 

Man bør diskutere, hvor mange der skal sidde i udvalgene. 

Skal alle være enige eller er det flertallet, der opnå enighed. 
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Side 2 

 

Ønsker en åben proces med statistik på, hvor foreningerne kommer fra 

geografisk og hvilken type forening, de er. 

 

Fritidsrådet godkendte procesplanen og besluttede, at Peter tager bemærk-

ningerne med i den videre proces. 

 

 

5. Budget 2018 
Drøftelse af indkomne ønsker til budget 2018 på Fritidsområdet jf. 

mail af den 20. marts.  
Fritidsrådets beslutning: 

Den 3. april meldes tilbage i skemaform, hvilke budgetønsker foreningerne 

har. 

Forslag til datoer til forberedelses af budgetdialogmødet sendes via 

en doodle, hvor I inden den 6. april skriver, hvilke dage/tidspunkter, 

der passer bedst. NB! Den 6. april – der mangler fortsat tilbagemel-

dinger på, hvilken dato der passer bedst. Datoer, som er i spil er den 

20. april og den 27. april kl. 17.30 
http://doodle.com/poll/3kg4nykxa2drepmd 
 

 

6. Fælles retning 
Idræts- og Fritidsrådets høringssvar vedhæftet dagsordenen til orien-

tering.  
Fritidsrådets beslutning: 

Høringssvaret blev drøftet og taget til efterretning. 

 

7. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. 

 Olsbækkens Friluftsland, Steen Mærkelund og Ernst Olsen.  

 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen.  

 Grevepuljen, Palle Stentoft og Steen Mærkelund 

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

8. Orientering fra administrationen 
Fremtidens borgerhus.  

Fritidsrådets beslutning: 

Søren Møllnitz fortalte om den proces, der foregår lige nu i Greve Borger-

hus brugerråd. Brugerrådet er udvidet med de nye brugere på stedet. Lige 

nu er prioriteringen at få en god dialog med de faste brugere og efterføl-

gende bliver dialogen udvidet med flere brugere. I den sidste ende vil der 

blive udarbejdet et nyt kommissorie, hvor Fritidsrådet er høringspart. 

Lone Rytter ønskede, at der fortsat er fokus på aftenskolerne.  

Dan Petersen: Ser ofte at der er ledige lokaler om aftenen. 

Ernst Olsen: Der skal være plads til borgerne, men selvfølgelig skal loka-

lerne udnyttes bedst muligt. 

 

9. Runden – status ved medlemmerne 
Intet 

http://doodle.com/poll/3kg4nykxa2drepmd


Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 30. marts – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 3 

  
 

10. Eventuelt 
En oversigt over medlems- og lokaletilskud blev omdelt på mødet. 


